




 نشیت یدم نذ

 . وروموکوا وک اهوش :فیلأت
 نایلامج اضردیس :همجرت



 نشیتیدم - نذ

 وروموک وا وک اهوش :هدنسیون

 نایلامج اضردیس رتکد :همجرت
 مجرتم :رشان

 ۱۳۷۱ :لوا پاچ

 هخسن ۵۰۰۰ :ژاریت

 رازهود :پاچ

 ٩۶۰۲۹۵۵ (یعناق) انیس :ینارآ هحفص و ینیچفورح

 ۸۳۵۲۱ کیفارگ ملیف :یفارگ و تیل

 ٩۹4۵۷۷ ناویک شخپ :شخب زک رم





 «ازات ناک یش» نشینیدم نذ اب ییانشآ
 وروموک وا وک اهوش :یسیلگنا هب همجرت و فیلات
 نپاژ - وتویک - نذوتوس زکرم :رشان
 نپاژ - ویکوت رد :راشتنا و پاچ
 ۱۹۸۵ :لوا پاچ

 ۱۹۸۷ :مود پاچ

 باتک نایاپ ٌهمانهژاو» .نایلامج اضردیس رتکد :همجرت
 «.تسا هدش میظنت و هیہت یسراف مجرتم طسوت



 بلاطم تسرهف

 ۹ فلوم یرازگساپس و همدقم

 ۱٩ مجرتم ةمدقم

 4۵-۷۵ ریوصت تیاور هب نذ :یتامدقم شخب

 ییاکو ه - ازوفاکناه - ازوفاک هک - وفاذ - وکیناذ - نذاذ ماجنا ۂوحن

 ةوحن - اهمشچ تلاح - نابز تلاح - نتسشن تیعضو - نیوج

 - ودنذ رد کولس و ریس - نیهنیک - نیفرط هب ناسون - سفنت

 و نتسشن زرط - نیجنوم ازیت - نیجنومیانیر - ودنذ هب دورو زرط
 کاخ هب - تسد فلتخم یاهتلاح ۔ وکاسویک - ندرک تکرح

 .نداتفا

 ۱-4۷ نذاذ ماجنا وحن - لوا شخب
 ۔ وفاذ تیعضو - بسانم ششوپ - دینک هدامآ ار ناتدوخ - لحم

 نیوج ییاکو ه - هنت تیعضو - ازوفاکناه - ًاهاپ مطاقتم یاهتیضو
 هنت ندنابنج - وکو سزیا یکناک - اپمشچ تلاح - ناهد تیعضو -

 - نذاذ تیعضو زا ندش جراخ ۔ وکوس وکاک - یمکش سفنت

 .امتشاددای زا یخرب - نیهنیک

 ۷-۱۳ ودنذ رد کولس بادآ - مود شخب
 - نتسشن لحم هب ندش دراو - ودنذ هب دورو ۀوحن - ودوس و ودنذ

 .یچوت - یتوگ - اهتسد تیعضو - وک اسویک - نذاذ هب نداد همتاخ



 ۷۵ نذوتوس دیتاسا میلاعت زا ...؟تسیچ نذاذ - موس شخب

 .دوشیم هیصوت ناکلاس هیلک هب هک نذاذ تقیرط «یجنذاذ ناکو ف

۷۷ 

 رد کولس و ریس ٌهرابرد یبلاطم) اوودنب وذنجوبوش :زا ییاپتمسق

 ۲ (نذ تقیرط

 ۹۹ (نذاذ شور و هار) یجنذاذ وذنجوبوش
 ۱۰ «اهیداماس ناطلس» ییامناذوا - ییامناذ وذنجوبوش

 زا ییاههتفگ) «یکنومیبوذ وذنجوبوش» :زا ییاههدیزگ

 ۱۱ (یجنذنگ و د
 ۱۳۳ «ییامناذ - وزویموک » زا ییاههدیزگ

 ۱۳۸ «یک نیجوی نذاذ» :زا ییاههدیزگ

 ۱:۰ (زور تعاس مامت رد کولس و ریس) وگوه - یجینوج

 ۱۹۹ (دوخ یداماس) «ییامناذ - ویوجیج» :زا ییاههدیزگ
 (ودوک یک اواس داتسا یاههتفگ ) نامناخیب یودوک یتدیقع ینابم

۱۷ 
 1۷4 (وشوک ام ایچوب داتسا شراگن) نذاذ هرابرد یتاکن

 ۱۸۱ . . همیمض شخب - مراهچ شخب
 ۱۸۳ میزاسب ار وفاذ کی هنوگچ

 ۱۸۵ همانهژا و



 فلوم یراذگساپس و همدقم

 رد یساسا تاعالطا دناوتب کچوک باتک نیا منک یم وزرآ هناقداص

 هب وا باقعا و «یجنذ نگو د» هک هنوگنامه ار ادوب تعیرش و نذاذ هنیمز

 مراودییما .دراد هضرع امش هب «دناهدادیم شزومآ و دناهدرک یم لمع نآ

 نادب نپاژ زا جراخ رد هک یناسک هژیوهب - قیرط ناکلاس یارب هعومجم نیا
 .دساب هدوب راک ددم و دیفم دنروآیم یور

 زا نم «یسیلگنا نابز هب باتک نیا ؛مجرت و فیلأت نایرج رد

 یلسل» ««هفاژ لپ نج یچ» ««تیار موتوس تید» دنمشزرا یاپکمک

 هب باتک نیا ؛ئارا هک ماهتشگ هنمهرهب مناتسود زا رگید یخرب و «جتارپ
 .دوبن ریذپناکما امنآ کمک نودب تروص نیا

 ةنادنمتواخس و هدنزرا یاهکمک زا نم باتک نیا پاچ نایرج رد

 ناشیا هب ار دوخ تارکشت نیرتقیمع و هدرک هدافتسا «وچوموش وشوتوس»
 .دندرک یراپ رثا نیا رشن راک رد ارم هک مرادیم میدقت یرگید یاپناسنا و

 وروم وک وا وک اهوش



 مجرتم ةمدقم

 نیصلاب ناک ولو ملعلابلطآ
 (دشاب نیچ روشک رد هچرگا دینک شناد بلط)

 «مالسا یمارگ ربمغیپ»

 نیا دوخ زیچان ۀدنب نیا هب هک میوگ یم ساپس ار گرزب دنوادخ

 ار ایسآ رود قرش نافرع هنیمز رد یباتک دناوتب ات دومرف تیانع ار قیفوت
 .منک میدقت ناشروضح هب و همجرت یمارگ نانطومه رتشیب ییانشآ یارب

 حرش هک تعیرش رانکر د «ناهج گرزب یاهنیبآ و نایدا مامت رد
 هک دراد دوجو مه یرگید مسارم و فراعم ؛تساهہنآ بادآ و نیناوق

 تعیرش رانک رد لاثم یارب .دوشیم هدیمان بهذم نآ نافرع اپ تقیرط

 شیپ اهنرق زا هک دروخیم مشچهب یمالسا نافرع ای تقیرط «مالسا سدقم
 قشع «شیورد ای یفوص «فراع مان هب یفورگ هراومه و دراد دوجو نونک ات
 رارق دوخ فده ار وا هب ندش کیدزن و یزاسدوخ یارب ششوک و ادخ هب
 «مینک هاگن ناریا و مالسا شزرااب و ینغ گنهرف و تایبدا هب رگا .دناهداد

 لصاح هک میوشیم وربور رعش هنیمز رد هژیوهب یبدا راثآ ةدرتسگ مجح اب
 داقتعا اب نایفوص و افرع .تسا عامتجا زا رشق نیا یرکف یاہشوارت



 نشیتیدم نذ/ ۲

 تعیرش «دیحم نآرق «مالسا ربمایپ «ادخ هب تبسن هناقشاع و یبلق ءقیمع

 بلاطم و نیماضم «نید عورف و لوصا هب یدنبیاپ و نیموصعم همئا «یوبن

 ثحب هک دناهتشاد نایب روشرپ و زیگناقوش ینحل اب ار زیمآرارسا و مهبم
 یبدا و یملع زیچان تعاضب و همدقم نیا هلصوح رد هدرتسگ هنیمز نیا رد

 .تسین ریقح نیا

 بهذم رد هالاباک تقیرط «مالسا بهذم رد فوصت ای نافرع رانک رد

 هب نادنمهقالع یارب یدودحات حیسم نییآ رد ارحص ناردپ هريس و دوہی

 مضو یرگییادوب نافرع دروم رد اما .دنراد انشآ ییامیس ناریا رد نافرع

 هزورما هچرگا «تسنادیمن ربمغیپ ار دوخ ادوب اریز «تسا یرگید ۀنوگ هب
 .دراد یدایز نارادفرط نییآ کی دننامه مسیدوب ای یرگییادوب ناہج رد

 و اگوی بتکم رد کولس و ریس لحارم یط زا سپ هک دوب یگوی کی ادوب

 ادوب شنم و شور نیاربانب «دیسر ییانشور و قارشا هب نشینیدم قیرط زا
 کی دننامه ار مسیدوب هک ی ناسک یارب .دراد رایسب هباشت هوجو اگوی اب

 رد هتبلا .تسا ییادوب نافرع و نشینیدم زا یلکش نذ «دنرگنیم نییآ

 رامشب ییادوب نافرع زا یلکش «نشینیدم هژیوهب اگوی هفسلف دنه دوخ

 .دوریم

oe“دنه زا «امراه دیدوب» مان هب یدرف «ادوب گرما زا ناب لا  

 ناینب ار یرگییادوب هیاپ رب ون ینافرع بتکم کی اجنآ رد و تفر نیچ هب
 رد هکلب ءایسآ قرش رد اهنتهن نشیتیدم نذ ای نذ مان اب نونکا هک داہن

 رد هشير هکنآ زا شیب نذ .دراد یدایز نارادفرط ناهج طاقن زا یرایسب

 و تسا یدنه یگنهرف نومضم کی «دشاب هتشاد نپاژ و نیچ گنهرف



 ۱۳/ مجرتم همدقم

 و "«اگو ی رنه») ««اگو ی تخرد» یاهباتک ٌهمدقم رد هک هچنآ ساسارب

 هفسلف و اگوی «هدش نایب "«اگ و ی اب یگ دنزارب و یتسردنت «ینامرد اگوی»

 هب ییایرآ لیابق ترجاپم زا لبق اہتدم «لبق لاس نارازه نآ هب بستنم
 باتک رد راکفا نیا و تفرگ لکش اہنآ یلبق نیمزرس رد دنه و ناریا

 رکفت زرط نیا زا یراثآ دنچره .دروخیم مشچ هب حوضوهب ؟«داشیناپوا»
 و دشر دنه رد رتشیب گنهرف اي رکفت زرط نیا یلو «دوشیم هدید اتسوا رد

 .درک ادیپ شرتسگ
 ییایرآ ماوقا هیلوا نطو هک دراد نیا رب تلالد یدهاوش رگید یوس زا

 یتروصهب اتسوا رد .تسا هدوب نیچ لامش ای و تبت ای ریماپ تالف ًالامتحا
 لاس رد هام ۱۰ هک دنکیم یفرعم ییاج ار نیمزرس نیا ای چیوناریا میم

 «نیچ للم یگنهرف و یموق تاطابترا بیترتنیا هب... *تسا هدوب ناتسمز
 .دننکیم ادیپ یرتانشآ یامیس ناریا و دنه

 نایلامج اضر رتک د همجرت «راگ نیآ .س .ک .ب شراگن «اگوی تخرد ۱

 .قحلالامج تاراثتنا «یزربلا رپچونم سدنبم و
 «نایلامج اصر رتکد همجرت :راگ نیآ ۰س .ک .ب شراگن «اگوی رنه ۴

 .هرتسگ رشن تاراشتنا

 دنومچیر اینوس شراگن ءاگوپ اب یگ دنزارب و یتمالس «ینامرد اگوی ۳

 .قحلالامج تاراشتنا «نایلامج اضر رتک د همجرت

 هوکش اراد دمحم طسوت رابنیلوا یارب «ربکا رس» نارنع اب داشینابوا 4

 رتکد قیقحت و مامتها اب اهدعب و همجرت دنه رد )۱۰٩-۱۰۲( یناریا هدازهاش
 رشعنم یروبط یشورفباتک قیرط زا نارهت رد ینیئانیلالج اضردمحم دیس و دنچارات
۳ 

 ؛رهورف همانهام :یفدص اضریلع هتشون «ایرآ دازن ترجاهم هرابرد ینخس ۵

 ۰۱۳۷۰ رویرپش ٩-۰۵ هرامش ٩ لاس



 نشیتیدم نذ/ ٤

 نذ تقیرط اب بناجنیا ییانشآ ۀقباس
 نیدرورف زیورپ رتکد یاقآ ۱۳۵۱ لاس رد رابنیلوا یارب

 نذ بتکم اب اکیرمآ رد لیصحت نایرج رد هک (واکناور و کشزپناور)

 ۀعماج هب ار نذ *«قرش ینامرد بتکم ای نذ» شراگن اب «دوب هدش انشآ

 و رامیب «ناسنا ؛ ناتسرامیب «نامج» زارف حرط اب و درک یفرعم یبوخهب ام
 رتکد .دومن حرطم ینامرد یاههنیمز رد ار نآ دربراک «تسا نامرد «نذ

 یاملاس رد و تسا نذ داتسا و فراع کی زین یصخش یگ دنز رد نیدرورف

 تلزع هب زربلا یاههوک نماد یاهاتسور زا یکی رد غرمیس دننام ریخا

 گرزب یاهرهش ریاس دننام وا رواب هب هک نارہت زا و هدرب هانپ یانافراع
 ... تسا هتخیرگ هتخاس یناورناشیرپ راچد ار شنانکاس

 بحاص دارفا طسوت نذ هنیمز رد یددعتم یاهباتک دعب یاہلاس رد
 رادروخرب یبوخ همجرت زا مه هک دندش هدنادرگر ب یسراف هب تیحالص
 دربراک ٌهوحن» باتک رد .دندوب رابتعا یاراد یملع رظن زا مه و دندوب

 هتشون نشیتیدم و نذ هرابرد یاهدنک ارپ بلاطم "«مزیتونپیه دوخ تردق

 نشیتیدم هرابرد ««ینطاب تقیرط «نشینیدم» باتک رد .تسا هدش

 هدمآ نذ و یرگییادوب ؛نیمز رد مه یدایز بلاطم و هدش ثحب لیصفتهب
 نشیتیدم یاههشیر یفرعم هب ؛«نہک نافرع «نشیتیدم» باتک .تسا

 .نیدرورف زیورپ رتکد ًاتشون «قرش ینافرع بتکم ای نذ ٠٦

 هجرت ؛نمیراه فزوژ رتکد شراگن «مزيتونپیهدوخ تردق دربراک هوحن ۷
 .کر پسا تاراشتنا «نایلامج اضر رتکد

 اضر رتکد همجرت «یرفمه یموئان شراگن «ینطاب تقیرط ؛نشیتیدم ۸
 .سیو شخپ و رشن تاراشتنا «نایلامج

 رتکد همجرت ؛یگوی شهام یشیرابم شراگن «نهک نافرع ؛نشیتیدم ٩
 .سیو شخپ و رشن تاراشتنا ؛نایلامج اضر



 ۱۵ / مجرتم همدقم

 ةنیمز رد تسا یثحب نآ هرخوم رد و دزادرپیم ادو یناتساب یاهباتک رد
 تاعوضوم رتجب کرد و مهف هب دناوتیم هک نشیتیدم و نافرع یدننامه
 یرتنشور ریوصت هدنناوخ نهذ رد و دنک کمک باتک نیا رد هدشح رطم

 .دیامن میسرت ار نشیتیدم زا

 و نذ هب عجار یدنمشزرا بلاطم هچرگا رک ذلاقوف یاهباتک
 هدنناوخ رایتخا رد ار یناوارف تاعالطا صوصخ نیا رد و دنراد نشینیدم
 و هنرادن یبلطم «تقیرط نیا کولس و ریس دروم رد اما «دنهدیم رارق

 یبوخهب رضاح باتک رد .دبای تسد مزال تاعالطا هب دناوتیمن هدنناوخ

 کمک هب باتک ییادتبا یاهتمسق رد اهنتهن و تسا هدش ناربج دوبمک نیا

 یاهتمسف رد هکلب «هدش هداد ناشت یبوخهب نذ ماجناءوحن ناوارف ریواصت

 ؛نشیتیدم نذ ینافرع نوتم نیرتربتعم صیخلت و همجرت اب باتک یدعب
 نذ کولس و ریس هک تسا هدیدرگ دیکأت نآ رب و هراشا مهم هتکن نیا هب

 هک باتک نیا و هدرکن یتوافت نیرتکچوک لبف لاس اهدص اب ام رصع رد

 «هدیدرگ هئارا «لیصا و بان نشیتیدم نذ» ای ۱۰«ازان ناکیش» مان هب

 .تسا یناتساب و یمیدق نذ نامه رگنایامن

 اب لبق لاس اهدص رد هیفوص قرف نوتم و ینافرع بتک هگر وطنامه
 هدش هتشون یوخل و یبدا میانص زا راشرس و مجیم «هراعتسارپ «لیقن ینارابع

 و تغالب دقاف اههمجرت نیا و لکشم رایسب رگید یاهنابز هب اهنآ ؛مجرت و
 مشچ هب عوضوم نیا مه باتک نیا مجرت رد «تسا یلصا نتم تفاطل
 تیرکسناس و ینپاژ «ینیچ یانشآان یاههژاو هوبنا رگید یوس زا .دروخیم

 و مولع یاههتشر مامت رد یلو «تسا عوبطمان و لکشم هدنناوخ یارب مه
 ادیپ ناکما المع و هدوبن یلصا نابز تاحالطصا لوبق زج یاهراچ نونف
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 نشیتیدم نذ / ٩

 و افرع هک هنوگنامه ًانمض .تسین انآ یارب یسراف یاهلداعم ندرک

 تقیرط «مالسا سدقم تعیرش زا یزیگناقوش تالمج اب ناملسم نایفوص
 هب هراشا هوحن نیا مه باتک نیا رد «دننک ی م دای دوخ خیاشم و شیوخ

 .دروخیم مشچ هب نذ تقیرط و ادوب تعیرش ناربهر ریاس و ادوب
 هفاضا باتک نیا نایاپ هب همانهژاو کی «نتم کرد تلوپس یارب

 نیا زا لبق نآ همجرت هک یرگید باتک رد مه رگید ةمانهژاو کی و هدش

 ناگ دنناوخ راک ددم هک ديما نیا هب «تسا هدمآ هدیسرنایاپ هب باتک

 کی مه «اگوی تخرد» باتک نایاپ رد .دنشاب نذ یاهباتک نابز یسراف
 یارب هک دراد دوجو تیرکسناس تاحالطصا و تاغل زا لصفم همانهژاو

 رایسب «اگ وی و نشینیدم «یرگییادوب یاههنیمز رد هعلاطم هب نادنمهقالع

 زا یرایسب «باتک نیا ؛لصوحاب و ررکم «قیقد ٌهعلاطم اب .تسا دیفم

 تاعلاطم اب هک دوشیم نشور هدنناوخ یارب نذ تقیرط اب طبترم بلاطم
 .دهد شرتسگ ار نآ هنماد دناونیم رتشیب

 نشیتیدم اب نذ ۀطبار
 و ریس هکنیا زا «شیوارد یاههقرف و ینافرع بناکم مامت ناوریپ

 دونشخ ای یضار مینادب نشیتیدم تالاح زا یتلاح ار نانآ کولس

 نافرع «نشیتیدم» و «ینطاب تقیرط «نشیتیدم» یاباتک رد .دنوشیمن
 و طابترا نیا ات هدش ششوک - ریخا باتک هرخّوم شخب هژیودب - «نهک
 نافرع و نذ نیب کر تشم رصانع هکنآ یارب .دوش هداد ناشن یدننامه

 باتک ود نیا نتم زا دنچ یتاکن و تاراشا ئارا هب دوش صخشم رتشیب

 اضر رتکد همج رت «ورام یشد نسیت داتسا شراگن «یمزر یاهشزرو و نذ 11

 .قحلالامج تاراشتنا.زا «نایلامج



 ۱۷ مجرتم همدقم

 :ميزادرپیم

 دوخ لاصتا ««ینامیک تایح» اب تدحو هب ندیسر نذ رد فده _

 : ".دشابیم «وا» هدهاشم و یناہیک دوخ اب یدرف

 هب هیبش ًالماک اههعموص رد نذ نابهار یهورگ یگ هنز هویش ۔
 .تسا امهاقناخ رد شیوارد یهورگ یگ دنز

 یگ دنز هبوت زا سپ کلاس «شیوارد یاههقرف رد هک روطنامه

 الثم - دنکی م رایتخا یدیدج ناونع ای مان یتح و هدرک اهر ار هتشذگ

 تقیرط نابهار رد مسارم نیا نیع - ...و هاشیلع رون / هاشیلع یفص باقلا

 .دراد دوجو مه نذ

 هب لیامت و تیناحور زا راشرس و هناموصعم «هناریقف «هداس یک دف

 .دوشیم هدید تقیرط ود ره رد روز و رز نابحاص زا یریگ هرانک

 و یمسج شمارآ طیارش رد نانچ کلاس «(نشیتیدم) هبقارم رد -

 دینج زا هیبشت نيا) شوم نیمک رد هبرگ دننام هک دریگیم رارق یناور
 و یمسج لماک سکالیر رد رگید نایبهب .دبنجیمن نآ زا ییوم «(تسا

 نیا رد هک تسا «رکف و مسج ندرک اهر» اب لداعم «دریگیم رارق یناور

 .دوشیم هراشا ًاررکم نآ هب نذ کولس و ریس هیاپ ناونعهب باتک

 "بلط یداو رد کلاس تیاده یارب هاگآ یریپ باختنا هب زاین -

 ینطاب تقیرط ؛نشیتیدم باتک ۱۰4 و ۱۰۳ تاحفص یاهسیونریز هب ۲

 (مجرتم) .دیئامرفب هعجارم نهک نافرع «نشیتیدم باتک ینایاپ لصف و
1۳ 

 دشنو مامتها دص مدومن شیوخهب نم هک مدق هار لیلدیب هنم قشع یوکهب

# # 

 یهارمگ رطخ زا سرتب تستاملظ نکم رضخ یهرمهیب هلحرم نیا عطق
 «یزاریش ظفاح بیغل |ناسل زا ینایب ا»



 نشیتیدم نذ/ ۸

 نییآون بهار ای کلاس هب نداد بوت
 .تساهارتوس زا یضعب تئارق اب لداعم هک هیعدا زا یخرب توالت -

 هتفگ «وس تاب نن» نذ رد هک (ارتنام >) رک ذ زا هدافتسا

 .دوشیم
 «نذ طیارش رد فراعتمریغ لاوحا و تالاح زا یخرب ندش ادیپ -

 «ناسیدق و خیاشم زا یخرب تیّور دننام هنایفوص رکف و رکذ و نشیتیدم
 «نیمز زا مسج ندش هنلب ساسحا «مسج زا حور ندش ادج ساسحا

 ...و میهافم قیمع کرد ساسحا

 زذ طیارش رد ناسنا یناور تلاح فیصوت
 رد و هقرف هب دورو زا لبق «درادیمرب ماگ نذ ریسم رد هک یکلاس

 ای شزومآ ناونعهب ار یلوصا و میلاعت هلسلس کی نآ هب نتسویپ نایرج
 ریمض رد یلبق یاهشزومآ نیا هک دزومآیم قح رارسا ای و هنافراع رارسا

 ای (سنارت =) هسلخ طیارش رد وا هک یعفوم و هدش طبض درف هاگ آ دوخان
 هب هاگآ دوخان ریمض نیقلت «قیرط زا میهافم نیا «دریگیم رارق نشیتیدم
 ره زا رتشیب هرود نیا رد .دننکی م ادیپ دوپش و تیر تلاح «هاگآ ریمض

 هب هک دوشیم هیکت ییانشور هب ندیسر ای ندش نشور نومضم رب یزیچ

 نایرج رد اپ یدوهمش قیمع نشیتیدم نایرج رد شوجدوخ یتروص

 زا یروطس لاثم یارب .دوشیم رهاظتم ناشیورد و نایفوص ینیشنهلچ
 باتک هرخوم رد هک ۱«دابسلاداصرم» یناریا - ینافرع باتک

 "یرجه ٩۳۰ ههد یاپلاس دودح رد یزار مجن شراگن «دابملاداصرم ۱ 4

 .تسا هدش رشتم یگنهرف و



 ۱۹ مجرتم همدقم

 :دوشیم رارکن ًانیع «هدش هتشون «نہک نافرع <نشینیدم»

 هللاالا هلال لقصم فرصت زا جیردتب لد هنیئآ نوچ هکنادب

 وا زا تیرشب تافص تملظ و تعیبط راگنز و «دبای تلاقص
 بسحرب کلاس و «ددرگ یبیغ راونا یاریذپ «دوش وحم

 تیادب و .دوش رارنا نآ دهاش «راونا روہظ و لد تلاقص

 .دیآ دیدپ حیاول و عماول و قورب لاثم رب رتشیب راونا

 یاهشنآ و هلعشم و عمش و غارچ لاثم رب قورب زا دعب...
 ادتبا .دیآ دیدپ یولع راونا هاگنآ و دوش هدهاشم هتخورفا

 رو اتم رب هگنآ وا گری در بک اوک تروصرذ
 .ددرگ ادیپ سمش لکش رد دعب و دتفا هدهاشم

 دوهش و تیّور
 تروص هب ییامنیس ای ینویزیولت ریواصت دننام هب دومش «نذ رد

 زا یخرب روطنیمه .دننک یم روبع نامشچ ربارب زا ررکم و ددعتم «حیرص
 «تسا قاتا جراخ رد هک هچنآ تیر هننام تاداع قرخ و تامارک

 «سنارت» اپ «هسلخ» هدش هتخانش تالاح نیا هب هک دوشیم لصاح

 ًهتشر هب شیپ نرق تشه دودحرد هک زین «دابعلاداص رم» باتک رد .دنیوگ

 نینچ و (۳۳۹-۳۱۰ تاحفص رد) هدش هراشا تلاح نیا هب هدمآرد ریرحت
 :تسا هدمآ

 نیا رد دنیوگ تامارک ار نآ هک تاداع قرخ رتشیب و...

 رب عالطا و رطاوخ رب فارشا زا «دیآ دیدپ (هسلخ) ماقم

 .نآ ریغ و نیمز یط و اوه و شتآ و بآ رب روبع و تابیفم

 .دشابن یتدایز یرابتعا ار تامارک سنج نیا و
 ار «تاداع قرخ و تامارک» نیا مه نذ دیتاسا هک تسا بلاج



 .دننک یم یفرعم تفرشیپ هار دس و هدننک هارمگ «مومذم ییاههدیدپ

 دوبعم هب لصو
 دوخ هب یدرف دوخ لاصتا ««ینابیک تایح» اب تدحو هب ندیسر

 ًةلماک «تسا هجوت دروم نذ کو لس و ریس رد هک «وا» هدهاشم و یناہیک

 .تسوسمه ام نایفوص و افرع فادها اب



 هجبتن و هصالخ

 نیئآ ای بهذم راوج رد هک تسایسآ قرش ینافرع بتکم کی نذ
 و دراد قیمع یدنویپ اگ وی ینیبناهج و هفسلف اب و هدرک ومنو دشر ادوب

 و ادوب هب تبسن هناقشاع و هنادنمتدارا یدروخرب تقیرط نیا ناکلاس

 .دنهدیم ناشن دوخ زا یرگیئادوب

 باتک یادتبا رد هک - کو لس مسارم و بادآ هلسلس کی تاعارم اب

 داقتعا اب هک یکلاس ای فراع - هناهدش یفرعم ددعتم یاهریوصت کمک اب

 ای نذاذ ماجنا عقوم رد «هدینش و هدناوخ ار ینطاب تامیلعت «یبلق نامیا و

 دوپش و تیّور تروصهب ار شیرخ یبلق بلاطم و میهافم نشیتیدم نذ

 .دوشیم رتشیب تقیرط هب شنامیا بیترت نیا هب و دنک یم کرد
 نذ هلمجزا - نشیتیدم طیارش رد نتفرگ رارق یکشزپ ظاحل زا

 .تسا یدایز رایسب دیاوف و صاوخ یاراد  نشیتیدم
 ا

 یاقآ مقوذ بحاص و فراع تسود طسوت باتک نیا یسیلگنا نتم

 اجنپا رد هک دش هتشاذگ مرایتخا رد یدیّوم رازک ایس (رتویپماک) سدنهم
 تسود نیا اب هدنب ٌهطبار دنچره «منک رکشت ناشیا زا منادیم مزال دوخ رب

 و یپاچ عبانم هوبنا اب ناشیا رضحم و تسا دح نیا زا رتارف هیامنارگ

 .تسا هدوب شخبماهلا و دیفم بناجنیا یارب هشیمه «دنراد هک یریوصت



 نشیتیدم نذ / ۲

 نیا یافرع و شیوارد یاههقرف «نایفوص هیلک هب ار لباقان هزیجو نیا
 ینافرع بتاکم نیرتمهم دهم هک یروشک «مرادیم میدقت زارفرس نیمزرس

 یونعم و یرکف یاهتضبن هژیوب و یرگینام ات «مسیئارتیم» رہم شیک زا
 زا تروصنیا هب هظفاح «بیغلاناسل .تسا هدوب ریخا هلاس دص رد ددعتم

 :دنکی م دای نہک یاهدنویپ نیا

 دوب دهاوخ ناشنو مان یموهناخیم ز ات
 دوب دهاوخ «نافمریپ» هر کاخ ام رس

 تسا شوگر د ملزا زا «ناغسریپ هقلح»

 دوب دهاوخ نامه و «میدوب هک مینامه رب»

 هاوخ تمه یرذگ نوچ ام تبرت رس رب
 دوب دهاوخ نایج نادنر هگترابز هک

 وتو نم مشچزهک نیبدوخ دهاز یا ورب
 دوب دهاوخ نانو تسناہن هدرپ نیا زار

“++ 

 دوب ام اب یرظن تناہن هکنآ داب داب
 دوب اديب ام هرهچ رب وت «رہم» مقر

 سنا سلجمرد هدز یحوبص هکنآ داب دای
 دوب ام اب ادخ و میدوبن رایو نمزج

 «یتسبرب رمکو چ»مراگن هکنآ داب داب

 دوب امیپناہج کیپ ون هم شباکر رد
 ۱ تسمو«مدوبنیشنتابارخ»هکنآ داب دای

 دوب اجنآ تسمک زورما مدجسم رد هچنآ و
+H # 

 هب قشع «یوبن تعیرش «یپلا تمحر یاس رد گرزب دنوادخ زا



 ۲۳ هجیتن و هصالخ

 یوزرآ تقیرط ناکلاس مامت یارب «هاگآ ناریپ یریگتسد و دده «تیالو

 میوگب نازیزع نیا هب مدنمهقالع .مراد تمالس و تیقفوم «تیاده «تداعس

 «ملئاق ناهج ینافرغ بتاکم مامت یارب هک یناوارف مارتحا نمض هک
 تپبارپ و ینغ نافرع نمرخ لباقم رد انآ همه هک مدقتعم هناقداص

 رشن قیرط زا ردقره ورنیا زا .دنتسین یهاک رپ زا شیب «ام یناریا و یمالسا
 ناهج رد دوجوم رگید یاههقرف و ابنییآ «بتاکم اب فلتخم یاهباتک

 میربیم یپیناریا - یمالسا فوصت و نافرع تینافح هب رتشیب «میوش انشآ

 فعض رگا .دوشیم رتنشور نامیارب نآ ماکحتسا و قمع «لالج «تبیه و

 لقتنم یبوخهب ار موهضم نیا دناوتن ریقح نیا مالک رد ینعم تلق و نایب
 :دشخبب لامک همدقم نیا هب دناوتیم هک رابم هیآ نیا یانعم هب لسوت «دزاس

 نیذلا کللوا هنسحا نوعبتیف لوقلا نوعمتسی نیذلادابع رشبف

 .بابلالاولوا مه کنلوا و هللامییده

 (۱۸ هیآ رمز هروس)

 و دنونشیم نخس هک نانآ «ارم ناگ دنب هد تراشب سپ
 یادخ هک دنتسه یناسک نانآ «دننکیم یوریپ ار شنیرتهب

 .دننانآ مه نادنمدرخ و هدرک ناشتیاده

 نایلامج اضردیس رتکد

 ۱۳۷ ۱ .راهب





 ینامدقم شخب



 ریوصت تیاور هب نذ

 نذاذ ماجنا هوحن

 * ودوک یکاواس «نذ داتسا» شور زا یریواصت ۱
 «نامناخیب یودوک »

* Sawaki Kodo Roshi 



 نشینیدم نذ/ ۲۸

 .دیراذگب نآ یور رب ار ؟وفاذ و هدرک نهپ راوید لباقم رد ار !وکیناذ

 کور ار شیوخ تارقف نوتس یناتحت یاهتنا

 .دیهد رارق وفاذ زکرم

 قم اب وب دخت سس توت و و تو رو

 .دوشیم هدافتسا نآ زا زادناریز ناونعهب هک یاهچفاحل 22۳1۷ ۱

 نوتس یناتحت تمسق هاگهیکت ناونعهب رودم و درگ کتشلاب 281 ۲

 .تارقف



 ۲۹ یتامدقم شخب

 "ازوفاک هک
 کور رب زین ار تسار یاپ سپس هکور رب ار پچ یاب ادتبا

 .دیهد رارق پچ نار .دیراذگن تسار ن
 دوم نہ حب هو تیتر رد و یر تست یی س

» 

 ؛ازوف اکناه

 رارف تسار نار یور رب ار پچ یاپ اهنت
 . دیهد

 ات

Kekkafuza .۳اگوی رد «سوتول» تلاح هباشم یندب تیمضو کی  

 اگوی رد «سوتولهمین» تلاح هباشم یندب تیعضو کی 12212022 6



 نشیتیدم نذ / ۰

 دیروایب دوجوهب عالضالاعواستم ثلثم کی

 .دنهدب لیکشت تارقف

 (۶اردوم کیمساک) *نیوج - ییاکوه

5. Hokai-Join 6. Cosmic Mudra 



 ۳۱ / یتامدقم شخب

 تسار هب هن .دینیشنب تسار . بقع هب هن و دیوش مخ ولج هب هن
 . پچ هب هن و دیوش مخ

 «دینابسچب ناتناهد فقس هب ار ناتنابز

 .دنامن یقاب ناتناهد رد ییاوه هک یروطب



 نشیتیدم نذ/ ۲

 .دیرادهگن زاب یعیبط تروص هب ار ناتنامشچ

 "شاب نییاپ تمس هب ناهاگن

 کمک هب قیمع تروصهب ار مدزاب تروص هب ینیب خ اروس هار زا

 .دیهد ماجنا ناهد قیرط زا و مکش ` .دیهد ماجنا ار مد لمع یعیبط



 ۳۳ / یتامدقم شخب

 ناتندب ات دینک مک جیردتهب ار ناسون هیواز

 «تیعضو نیا رد .دتسیاب ینایم تمسق رد تسار و پچ هب یمارآهب ار ناتندب

 .دینامب یقاب تکرحیب .دیهدب تکرح

 سفنت ره اب .دیهد رارق *(وشزیا ای) وشاش تلاح رد ار ناتیاهتسد
 . دیر ادرب ولج هد ماگ مین

8. Shashu or Issho 



 نشیتیدم نذ/ ۶۵

 ؛ودنذ رد ک ولس و ریس

eg EE وتو 

 .دینکن روبع نذ ماجنا لحم طسو سیدنت یولج زا

3 
1 
۱ 
0 
١ 
0 
۱ 
۱ 

 .یهورگ تروصهب نذ ماجنا لحم ای هعموص : (260۵0) ودنذ ٩



 ۳۵/ یتامدقم شخب

 امش یاهتسد دياب ودنذ هب ندش لخاد ماگنم

 پچ یاپ اب ًانمض .دنشاب وشاش تیعضو رد

 .دیراذگب رالات لخاد هب مدق

۷ 

 نم» هب و هدش مخ ۱۰«وشساگ» تیعضو رد
 لحم هب دعب و دینک مارتحا یادا ۱۱«یرسوج

 .دیورب دوخ نمیشن

10. Gassho 

11. Manjusri رالات طسو رد یبهذم ربهر سیدنن 



 نشیتیدم نذ/ ۹

 ۱" نیجنوم یا نیر

 رد دعب و دینک مارتحا یادا وفاذ هب وشساگ تیعضو رد شیوخ نتسشن لحم رد

 .دیخرچب تعاس هبرقع تهج

 ۱" نیجنوم ازیت
 .دینک مارتحا یادا نلاس رگید تمسق هب وشساگ تیعضو رد

12, Rin-i-monjin 13. Taiza-monjin 



 ۳۷/ یتامدقم شخب

 ۱*«نئوج» هکنآ نودب «دینک مخ ار ناتیاهاپ

 .دینک سمل ار

e e ma 

 ۰۰. و دینیشنب وفاذ یور رب

 .دیریگب رارق راوید هب ور و نذاذ تیعضو رد .دیخرچب تعاس یاههبرقع تهج رد

 ا

 و بآ فورظ ًالومعم هک «نات» ای وکس هیشاح یبوچ راون ای هبل ٤ 08٩]

 اذغ .دنوشیم هداد رارق نآ یور رب



 نشیتیدم نذ/ ۳۸

 سکع تهج رد هدیسر ماتا هب ناف هک یتق
 تعاس یاههبرقغ

 .دیخرچب
اب هب «٠۵ ناتر» زا

 . دییایب نید

 .دینک مظنم و بتره ار وفاذ تیعضو

آ یور رب نذاذ ماجنا یارب هک یبوکس ۲3۳ ۵
 .دننیشنیم ن



 ۳۹ یتامدقم شخب

 هعادا وشساگ تیعضو رد ۰ نیجنوه یا۰ نیر

 تیعضو رد .نیجنوه - ازین یاههبرقع تهج رد دعب و هدرک مارتحا

 .دینک مارتحا یادا وشساگ

 ک a 5 ان

 رد دوجوم سیدنت هب وشساگ تلاح رد تسار تمس هب تعاس یاههبرقع تهج رد

 لوا هک یلاحرد و دینک مارتحا یادا هعموص .دینک ۱۶«نیه نیک» هب عورش و دیخرچب

 جراخ رالات زا دیهنیم شیپ ار تسار یاپ یدورو رد فرطبب «دیرادن نیهنیک دصق رگا
 . دیوس



 نشیتیدم نذ/ ۰

 "رک سویک
 .دیهد تمالع (هدننک رایشه هبرض) وک اسویک تفایرد یارب وشساگ تیعضو اب

 هب ار ناترس «دنزیم ار وک اسویک ای هبرض امش هناش یور رب ۱۹«ودیکیج» هک یعقوم
 .دینک ظفح هبرض تفایرد تلاح رد ار وشساگ تلاح ًانمض .دینک مخ پچ تمس

 هدننکر ایشه هبرض 1052۷ ۷

 :تسا تقیرط ربهر هدنیامن ای هلزنمهب هک یبهار ای یبرم 11100 ۸



 4۱ / یتامدقم شخب

 یادا «وشساگ تیعضو رد ندرک میظعت اب .دیدرک تفایرد ار هبرض هکنیا زا سپ

 .دینک مارتحا



 یدم نذ/ ۲
 کک و

 نسین



t8 ۶نداتفا کاخ هپ «ندرک هدجس «ندرک عوضخ  



 نشیتیدم نذ/ 4

 نداتفا کاخ هب لحارم هیقب



 3. یتامدقم شخب

 نداتفا کاخ هب لحارم هیقب





 نذاذ ماجنا هوحن

 لحم
 هک دینک باختنا ار یلحم «دیراد نذاذ ماجنا دصق هکیعقوم

 امش محازم یسک هکنآ نودب «دینامب اجنآ رد یتدم یارب دیناوتب
 ینارون و نشور یلیخ هن و کیرات رایسب هن دیاب ناکم نیا .دوش
 رب هوالع و دشاب کنخ ناتسبات رد و مرگ ناتسمز رد ًانمض .دشاب

 , .دشاب زیمت و کاپ یناکم اهنیا
 ربهر نیرتهتسجرب ای ادوب زا یسیدنت «ییادوب یاهروشک رد

 یاهشوگ رد مارتحا ناونعهب ار یبهذم تیصخش کی ای و یناحور
 ییاهخاش همسجم نیا یولج رد دیناوتیم .دنهدیم رارق قاتا زا

 «هطوحم ندش وبشوخ یارب ای دیهد رارق هیده ناونعهب لگ زا
 .دینازوسب رطعم داوم اي بوچ

 یبهذم یهن رطاخهب همسجم زا نارا نایفوص یاههاقناخ رد هسیاقم ناونعهب 1

 و ردپ اب هقرف ناربهر و خیاشم زا یددمتم یاپسکع اهراوید رب ابلاغ یلو تسین یربخ
 (مجرتم) .دوشیم هدهاشم هاقناخ تسرپرس اي بحاص ریپ ای خيش دادجا



 نشیتیدم نذ/ ۵۰

 دینک هدامآ ار ناتدوخ

 هتسخ یمسج ظاحل زا ای هدولآباوخ تدشهب هکیعقاوم رد
 .دینکن مادقا نداد ماجنا یارب «دیتسه

 ءدیروخب اذغ یمک «دینیشنب (نذاذ ماجنا یارب) هکنآ زا لبق
 «مسارم زاغآ زا لبق .دینکن هدافتسا یلکلا یاههباشون زا زگره یلو

 .دیشاب لاحرس و داش ات دییوشب ار دوخ یاهاپ و تروص

 بسانم ششوپ

 هیصوت .تسا بولطمان مه اهبنارگ و رخاف رایسب هسبلا زا هدافتسا

 فراعتم دح زا رتدایز و دینکن هدافتسا تفلک یاهسابل زا مینک یم

 ا ۰

 و تحار «داشگ یمک تسا رتهب امش ششوپ .دیشوپن سابل مه

* ۳ 3 ۳ 
 مسارم یرازگ رب لحم نامه ای ودند رد .دشاب زیمت و هزیک اپ الماک

 ندیشوپ زا نپاژ رد نذ تینابهر یاههاقناخ ای اهرید رد ند

 * .دوشیم یراددوخ زین باروج

 هرکف و رکذ نایرج رد شیوارد مه ناریا یاههاقناخ زا یرایسب رد ّ

 (مجرتم) .دننکیم ناشیاپ زا ار دوخ باروج



 ۵١ / لوا شخب

 وفاد تیعضو
 و دینک نهپ راوید لباقم رد ار (وکیناذ) تفلک هچکشت کی

 دوشیم هدیمان «وفاذ» هک ار رودم یاکتم عونکی نآ یور رب

 .دیهد رارق

 امش تارقف ن وتس هدعاق هک یروط دینیشنب وفاذ یوررب لاح

 بقع رد وفاذ زا یمین بیترت نیا هب .دریگب رارق نآ زکرم یور رب

 تروص هب وکیناذ یور رب ار دوخ یاهاپ تری یھ رارق امش ۀنت
 a E تلاح نیا رد .دیهد رارق عطاقتم

 .دنشاب تباث

 اهاپ عطاقتم یاہتیعضو

 لماک سوتول تیعضو = ازوفاک هک

 نار یور رب ار نآ و دیریگب ار تسار یاپ تسد ود اب
 نآ و هدرک دنلب ار ناتپچ یاپ ي زا نمی دیهدب رارق ناتپچ

 , و مکحم ردقنآ دياب تیعضو نبا . دیراذگب ناتتسار نار یور رب ار

 طخ کی رد اهنار یرانک هبل و ا د

 .دنریگب رارق



 نشیتیدم نذ/ ۴۲

 سوتول همین تیعضو = ازوفاکناه
 ار ناتپچ یاپ تسا یفاک طقف و تسا هداس رایسب تلاح نیا

 عطاقتم تلاح اهاپ هکنآ زا سپ .دیهد رارق ناتتسار نار یور رب

 تکی یاهسار اهواز و تارقف نوتس هدعاق دیاب دنتفرگ دوخ هب

 ثلثم نیا سوئر .دنهدب لیکشت ار عالضالایواستم ثلثم
 .دننکیم لمحت ار امش ندب نزو «هاگهیکت ناونعه

 «دش هتفگ الاب تلاح ود رد اهاپ رارقتسا بیترت دروم رد هچنآ
 ی

 .دوش لمع زین سوکعم روطهب دناوتیم

 هنت تیعضو

SERته ترک یک  
 یدومع نیمز هب تبسن و تسار ًالماک دیاب اههرهم نوتس یناتحت
 ولج تمس هب ار اهوناز و جراخ تمس هب ار ناتدوخ نساب .دشاب

 .دنک ادیپ اجرباپ یتیعضو امش تارقف نوتس ات دینارب

 ناتندرگ و هدرک مخ ناتهنیس هسفق یور رب ار ناتدوخ هناچ

 هب ار ناترس دایز ششک اب دیهاوخیم ییوگ هک دیشکب نانچنآ ار



 ۵۳ لوا شخب

 دیاب ماگنه نیا رد .دینک خاروسار نآ و هدناسر لباقم راوید

 زا هک یطخ دادتما و دنشاب ناتیاههناش تازاومهب امش یاهشوگ
 ۳" ۳ هک

 نوتس هکنآ زا سپ .درذگب زین امش فان زا «دنکی م روبع امش ینیب

 مکش و تشپ ءاههناش «تفرگ رارق میقتسم تروصب امش یاههرهم
 دیابت امش و دنریگب رارق نوکس و شمارآ تلاح رد دیاب امش
 رارق میقتسم و تسار الماک .دیهدب رییغت ار ناتدوخ ندب تیعضو

 .دیوشن مخ بقع ای ولج و تسار ای پچ هب و دیریگب

 (اردوم کیمسوک ) نیوج ییاکوه
 رب تسالاب تمس هب نآ فک هکی لاحرد ار ناتتسار تسد

 هجوتم نآ فک هک زین ار پچ تسد و دیهدب رارق پچ یاپ یور
 ار تسش ناتشگنا کون .دیراذگب تسار تسد یور رب تسالاب

 .دیهد سامت رگیدکی هب

 ییاک وهر» هدهدیم ناشن ار نآ الاب لکش هک تیعضو نیا هب

 طیارش نیا رد .دوشیم قالطا «اردوم کیمسوک» اي «نیوج
 ناتیاهتسد و دنریگیم رارق ناتفان لباقم رد امش تسش ناتشگنا 2.
 یادر زا نیرمت نیا یارجا ماگنه رد رگا .دنراد هلصاف هنت زا یمک



 نشیتیدم نذ/ ۵٤

 رب ار هلوح کی هیّبش یزیچ لقادح «دینکیمن هدافتسا نانابهر

 لکش تیعضو نیا تروص نیا رد . دینک نهپ شیوخ یاهاپ یور

 .دنکیم ادیپ یرتهب ماود و

 ناهد تیعضو

 راشف ناتناهد فقس یور ار ناتنابز و دیدنبب ار دوخ ناهد

 .دنامن یقاب امش ناهد ۂطوحم رد ییاوه رگید هک یروطب «دیهد

 اپمشچ تلاح

 هب یمک دیاب امش هاگن ریسم .دیرادهگن زاب یمک ار ناتنامشچ

 یاهجرد ٤۵ هیواز «قفا اب هک یروطب «دشاب هجوتم نییاپ تمس
 رارق ناتدید هزوح رد هک ییایشا هیلک هب دیاب امش هاگن .دزاسب

 هجوت یصاخ یش هب دیابن و دشاب هتشاد یناسکی هجوت «دنریگیم
 نیا «دنشاب هتسب ناتنامشچ رگا .دوش هریخ نآ هب و دنک ادیپ
 تامهوت هب و هدش هدولآ باوخ تعرسهب هک دراد دوحو لامتحا

۳۹ ۰ ۹ ۰ 72 

 .دیدرگ راچد هنازور یاهترچ هنوگ اور



 اوکو سزیا - یکناک
 عورش ار مد کی دعب و هداد ماجنا لماک مدزاب کی)

 (. دینک
 ماجنا قیمع مد کی نآ زا سپ و قیمع مدزاب کی یمارآهب

 مدزاب یاوه «شمارآ و تناتم اب و دینک زاب ار ناتناهد یمک .دیهد

 هدشسوبحم یاوه مامت هکنآ یارب . دینک جراخ نآ قیرط زا ار

 مکش تالضع کمک ب ار مدزاب دوش جراخ اهنآ زا اههیر رد

 قیرط زا و دیدنبب ار ناتناهد راک نیا نایاپ زا سپ.دیهد ماجنا

 ۱ یسفنت مظن ز نیا هب .دینک سفنت یعیبط روطهب ینیب یاهخاروس

 ۱ .دوشیم قالطا «وک و سزیا یکناک »

 هنت ندنابنج

 یور تسالاب فرطهب اهنآ فک هکیلاحرد ار ناتیاهتسد

 و دیروآ رد ناسون هب ار دوخ هنت نآ زا سپ .دیراذگب ناتیاهوناز

 لکد دننام هنت یناقوف تمسق اهنت و هدوب تک رحیب ییوناز لصافم

Kanki-Issoku1,  



 نشیتیدم نذ/ ٩

 و رمک فارطا تالضع و دیآیمرد ناسونهب نیفرط هب یک رید ای
 .دهدیم ششک ار نار لصفم

 ر | میر دقفب یو ا اهناسون زا جرات رد. .دیهدب

 دبلاک هرخالاب ات دنوشیم رتکچوک و ددرگیم هتساک اهنآ ةنماد

 نیا رد .دوشیم رقتسم اجرباپ و نئمطم تیعضو کی رد امش

 رد و دیروایب دوجوب ار «نیوج یک وه» تلاح ناتناتسد اب طیارش
 .دینامب یقاب تک رحیب و تباث «تیعضو نیا

 .دینک سفنت یمارآ هب ینیب یاهخاروس هار زا نذاذ نایرج نا
 .دینک لیمحت ناتسفن نایرج هب ار یصاخ مظن هک دینکن شش

 دشاب یعیبط ردقنآ اههی طی

 رد رگا .دیتسه ندرک سفنت لوغشم هک دینک شومارف ًالصا هک
 تداع هب دیشکیم هاتوک یاهسفن اي قیمع یاهسفن یداع تلاح

 دینک یعس .دییامن ظفح ار ناتدوخ یسفنت مظن و دینک لمع دوخ
 .دینکن ادصورس داجیا قیمع یاهسفن ندیشک اب



 ۵۷ لوا شخب

 (یهاگآ) 'وک و سوک اک

 ار شیوخ راکفا هن و دینک زک رمت یصوصخب زیچ یور رب هن
 نهذ شمارآ ببس مارآ سفتت اب هارمه یتلاح نینچ .دییامن لرتنک

 .دوشیم رکف و

 هب هن «دنروآ یم موجه امش یوسهب تالایخ و راکفا هک یعقوم
 اهنآ هب مکحم هن «دینارب شیوخ زا ار اهنآ هن و دیورب اهنآ لابقتسا
 و هدرک اهر ار اهنآ هداس یلیخ «دینک رارف اهنآ زا هن و دیبسچب

 و دنوش دراو یتحارمب مه اهنآ هک دیهد یبیترت .دیراذگب ناشیاهنت
 و یرادیب نذاذ یارجا رد لصا نیرتمهم .دنورب نوریب هنادازآ مه

 ار امش ساوح هک تسا یلماوع لباقم رد (وک وسوکاک) یرایشه

 توخر و یلبنت تلاح و ندرک رکف .دننکیم ترپ
 دوجومب یترپساوح امش رد هک دنتسه یلماوع زا (یگ دولآب اوخ)
 تیعضو و تیعقوم رد تاظحل ۂیلک رد دینک یمس .دنروآيم

 .دینامب یقاب مارآ و تباث شیوخ

 نذاذ تیعضو زا ندش جراخ

 تسیعضو رد ؛دیدیناسر نایاپ هب ار نذاذ هک یعقوم

 .دیرادرب ناتیاهنار یور زا ار اهتسد و دینک میظعت «وشساگ»
 رد تاک رح نیا .دینک تک رح ناسون تلاح هب نیفرط هب رابدنچ

 .دینک جراخ مطاقتم تلاح زا یگتسهآ هب ار ناتیاهاپ قیمع

2. Kakusoku 



 نشیتیدم نذ/ ۸

 باوخ ناتیاهاپ رگا صوصخب «دیهد تک رح ار ناتیاهاپ یمارآهب
 .دیوشن دنلب نیمز زا ًاعیرس هجو یه هب «دناهتفر

 نيه نیک
 تک رح تهج رد «دیراد ار نیه نیک ماجنا دصق هک یعقوم

 رد ار ناتیاهتسد .دینک تک رح قاتا فارطا رد تعاس یاههبرقع

 زا ار ناتندب .دیهد رارق «وشزیا» ای «وشاش» یاهتیعضو زا یکی
 نیلوا .دیروآ رد «دیراد نذاذ تیعضو رد هک یتلاحب الاب هب رمک

 ماگ کی «قیمع سفنت ره زا سپ .دیرادرب تسار یاپ اب ار ماگ

 ولج تمسهب امش تکر ح تعرس .دیراذگب ولج هب هاتوک رایسب

 یاج رد امش دیایب رظنهب هک دشاب دنک و هتسهآ ردقنآ دياب

 یور رب یروط ار ناتیاهاپ .دیتسه تک رحیب و نکاس ناتدوخ

 هب ًامتح دیخرچب دیهاوخیم هک ینامز و دینک تکرح ولج تمس
 تک رح تسار یانعمهب «نیه نیک » هژاو .دیخرچب تسار تمس



 اهخن یفابهچراپ یاههناخراک رد هک یتروص نامه هب .تسا ندرک

 مامت ار نیه نیک امش هک یتقو .دنوریم ولج هب میقتسم و تسار

 دینک تک رح یمارآ اهب نآ زا سپ . دینک میظعت و دیتسیاب دیدرک

 .دیسرب ناتدوخ هاگیاح هب ات

 اهتشاددای زا یخرب

 مجنپ دلج رد "«یجنذ نگود» «نذاذ نایرج رد سفنت ٌهرابرد ٩

 راعشا و یمسر میلاعت زا یاهعومجم هک ) *«وک وروک یاههیآ » باتک

 :دیوگیم «(تسا یجنذ نگود
 رارق حیحص تیعضو رد هک دراد تیمها رایسب زاغآ رد «ام نذاذ رد

 رد .مینک باختنا ار مارآ و بترم یسفنت مظن کی نآ زا سپ :یریگب
 :دراد دوجو راک نیا ماجنا یارب یتامدقم هار ود نایدتبم یارب *«انایانیه»

 طوبرم یاهیکااپان هرابرد ندیشیدنا یرگید «تساپسفتت دادعت ندرمش یکی

3. Dogen Zenji 4. Eiheikoroku 

 یکی :تفرگ همشچرس بتکم ود ادوب میلامت زا . (13:ه2502) انایانیه ۵

 ریخا بتکم نیا رگید مان . ۲1027284 بتکم یرگید و ۷22202 بتکم

 .نیدرورف زیورپ رتکد هتشون .رودرواخ رد ینامردناور و یسانشناور «نذ



 کو لس انایانیه تقیرط رد هک یکلاس رگید ترابعهب .تسا ؛ندب هب
 زا یهورگ .دنکیم مادقا شیوخ یاهسفن دادعت ندرمش هب «دنکیم

 یرگید تروصهب و دننکیمن هدافتسا انایانیه شور زا ادوب بتکم ناگر زب
 تسا رتمب» :تسا هتفگ ادوب نییآ ناراذگناینب زا یکی .دننکی م لمع

 سفن لرتنک شور زا ات میهد رارق یراکم هابور رایتخا رد از شیوخ راکفا
 رد هک انایانیه تقیرط زا بتکم ود «.مینک یوریپ انایانیه تقیرط قباطم

 "«وستیر ناب یش» :زا دنترابع «دناهتفرگ رارق یسررب و هعلاطم دروم نپاژ
 ساسارب هک یبتکم ای ٠«اشوک » یرگید و ضیارف و ماکحا بتکم ای
 .تسا هدش هداهن ناینب ۰«اسوک اهاردیهر بآ

 شور سفنت میظنت یارب مه ۱«انایاهام» بتکم رد رگید یوس زا

 یراعتسا و مهبم روطهب بتکم نیا یبهذم نوتم رد .دراد دوجو یاهژیو
 هب ام یاهسفنت .دشاب هاتوک هن و دنلب هن دیاپ ید" :تسا هدش هتفگ

 داسف ینورد تیّور و مسجت هب هسلخ طیارش رد کلاس هارتفات نشیتیدم رد 1٩

 دبلاک مامت هک دهدیم همادا اجنآ ات و دزادرپیم اهناوختسا و تشوگ «تسوپ یجیردت

 بات يهاگآ نوناک کی انت هلحرم نیا زا سپ زا سپ .درشیم رتسکاخ یاهدوت هب لیدبت وا

 ۱ (مجرتم) .دنامیم یاجب وا زا
1. shibutiisu 38. و 9. Knsha 
10. Abhidharma-Kosa 

 «انایانیه» یکی :تفرگ لکش وا میلاعت زا یرکف بتکم ود ادرب زا دعب ۱
 نیا .دمآ دوجوب ادوب توف زا سپ لاس 4۰۰ انایاهام بتکم ۰۰۰یانایاهام» یرگید و
 نابز هب رتشیب نآ یبهذم نرتم و تسا جیار نپاژ و نیچ «تبت رد رتشیب نییآ

 اب داضت رد ماکو تسا «گرزب الیسو» ینعمهب ایاهام تغل .تسا تیرکسناس

 تفیرط «نشیتیدم باتک زا لقن) ۰..دراد ار «کچوک ًالیسو» ینعم هک تساناپانیه

 (ینطاب
۷ 



 ٩۱ / لوا شخب

 مدزاب و مد دنچ ره .دنریگیم همشچرس نآ زا و دنسریم ۱۲ «ندنانر»

 .دنرذگ یم ندنات زا اہنآ یود ره یلو «دنراد توافتم ییابتیهام و اہتاصخ

 «رمع رذگ » هجوتم رتشیب «دیشکب سفن مکش تالضع کمک اب امش رگا

 .دریگیم تروص رتهب و رتتحار مه رکف میظنت طیارش نیا رد و دیوشیم
 هک تسقن» :تفگ م ۱۳۸ هد مان هب نه دیقف ناداتسا زا یکی

 اجک زا سفن نیا هک ميشيدنيب دیابن ام .دسریم ندنات هب «میشکیم

 زاغآ ندنات زا ام مدزاب .هاتوک هن و تسا دنلب هن تپج نیمههب .دیآیم

 هن سفن نیا لیلد نیا هب .دوریم اجک هب مییوگب میناوتیمن یلو «دوشیم
 «.تصا هاتوک هن و دنلب

 .درکیم تبحص سفنت زا مہبم و هنوگ امعم داتسا نیا

 وا هب تروص نیمه هب «دنکب یلاوئس نم زا هرابنیا رد مه یدرف رگا
 انذیاهام لوصا اب هک منکی من هجوت هتکن نیا هب ًالصا .میوگیم باوج
 روطنامه «درادن یتوافت و هباشت مه انابانیه اب نیا ًاملسم .هن ای دراد قابطنا

 هک دسرپب نم زا رارصا اب یدرف رگا .دنکی من قیبطت انایاهام اب هک

 و مد هک تفگ مهاوخ وا هب نم «تسیچ لاوس نیا باوج تیاهنرد هرخالاب
 !دنلب هن و تسا هاتوک هن مدزاب

 12. 1380060 = فان 13. 0





 ودنذ رد کولس بادآ

 ودوس و ودنذ
 هک دراد دوجو ینامتخاس یتنس یاهرید ای اههعموص رد

 دوشیم هدیمان «ناگمه رالات» ای و ۲ «اگماس رالات» ای " «ودوس»»)

 تروص هب و دنروخیم اذغ «دنباوخیم ناکلاس لحم نیا رد هک
 هب ییاهوکس اهودوس نیا رد .دنزادرپیم نذاذ ماجنا هب یعمجهتسد
 نیمز فک زا رتمیتناس ۷۰ دودح رد هک دنراد دوجو ۳«نات» مان

 کی اب هک دراد رایتخا رد ار یکچوک یاضف درف ره .دنراد ع افترا

 رب .تسا هدش هدیشوپ کچوک یریصح اي و ابروب ای ؟«یماتات»
 رد .دننیشنیم و دنباوخیم «دنروخیم اذغ ناکلاس ایروب نیا یور

 زا یاهمسجم «ییاناد و درخ یارب یلبمس ناونعهب نلاس نیا زک رم
 رارق ۵«اوتاسیدوب یرسوج نم» «نانآ یبهذم گر زب یاوشیپ
 .دراد

1. 0 2. Samga Hall 3. Tan 4. Tatami 

 و «یدوب» نیوانع و تسادوب نانیشناج زا یکی مات «یرسوجنم» ۵

 .تسا «کاپ و هتسراو ناسنا» و «هدشنشور ناسنا» ینعمهب بیترتهب «اوتاس»

 (مجرتم)



 نشیتیدم نذ/ ٩

 راکهب نذاذ ماجنا یارب اهنت هک تسا یرالات «ودنذر»

 ولو «تسا هباشم ودوس اب صوصخب هتکن نیا رد هکنآ اب .دوریم

 رد دک یمسارم . دنراد مه یدایز فالتخا رگیدکی اب عومجم رد

۲ ۳ : ۶ ۲ 

 اب یعرف و ینزج تاکن رد تسا نکمم «دنریگیم ماجنا اهودنذ

 یبادآ و اه راتفر هب ریز روطس رد . دراد صوصخب رید اب دبسم

 دنوشیم ماجنا نداد یارجا عقوم هک دوشیم ه هراشا
 مامت رد و

 : دن ویگ یه رارق هدافتسا دروم نداذ ماجنا نک اما

 ودنذ هب دورو هوحن
 یاپ اب هک یلاحرد و هداد رارق ««وشاشر» تیعضو رد ار اهتسد

 رالات دراو «دیراذگیم یدورو رد لحم پچ تمسق رد ماگ پچ

 ار ناتتسار یاپ «دیوش جر اخ ودنذ زا دیهاوخیم هکی تقو .دیوش

 اهنت .دیوش جر اخ نآ زا و هداد رارق لخدم تسار تمسق رب

 لحم ینایم تمسق زا هک دراد هزاجا رید سیئر اي گر زب بهار

 .دوش جراخ نآ زا ای دراو ودنذ هب دورو
 هب وششاگ تیفضو اب ؛دیدش دراو رالات هب هکنآ زا سپ



 /٩۷ مود شخب

 دوخ نتسشن لحم هب دعب و اینک مارتحا یادا یبهذم ربهر سیدنت
 زا دیابن امش «تسا مارتحا یادا رب ینتبم هک یتنس یانبم رب .دیورب

 نتفر هار لاح رد عقاوم هنوگ نیا رد .دینک روبع سیدنت یولج
 .دیهد رارق وشاش تلاح هب ار اهتسد

ge ERN 

 نتسشن لحم هب ندیسر

 «مارتحا ناونعهب «دیدیسر ناتدوخ نتسشن لحم هب هک ی تقو

 مارتحا نیا .۶دینک مارتحا یادا لحم نیا هب وشساگ تیعضو رد

 رد و لحم نیا رد هک دیروآیم یاجهب یناسک هب تبسن امش ار

 هک رو اطنامه .دنتسه لوغشم نذاذ هب امش پچ و تسار یاهتمس
۶ 

 قالطا «نیجنوم - یانیر» امش لمع نیا هب «دش هتفگ ًالبق

 لحم هک دیخرچب تسار تمس هب ردقنآ «نآ زا سپ .دوشیم
۳۳ ۲ 8 ۳ 3 ۳۳7 

 و مخ رگید راب ۲ نیا رد .دریگب رارق امش تشپ رد نتسشن
 یادا دناهدش رقتسم رالات رگید تمسق رد هکیناسک هب تبسن و

 مارتحا یگنادرم و توتف یمیدق نییآ هب هک ناراکشزرو را یرایسب ۰۹

 اب یشزرو نیمز یتح و یتشک کشت .هناخروز دوگ هب دورو عقوم رد .دنراذگ یم
 راک ی مارتحا یادا توعف نییآ هب ؛نیمز هب تسار تسد ندز و ندش مخ

 ۰ (مجرتم)



 نشیتیدم نذ/ ۸

 «نیجنوم ازیت» ءدش هتفگ ًالبق هک روطنامه لمع نیا .دینک مارتحا

 هب ندیخرچ اب و دینیشنب وفاذ یور رب نآ زا سپ .دوشیم هدیمان

 ای هیشاح رد اهودوس رد .دیریگب رارق راوید یوربور تسار تمس ,

 نآ هب هک هتفرگ رارق یبوچ تمسقکی «نات» نمیشن یوکس هبل
 فورظ اذغ فرص عقوم تمسق نیا رد و دوشیم هتفگ ۲«نئوج»
 یور رب ار شیوخ نساب ای اپ دینک یعس .دنریگیم رارق هطوبرم
 .دیهدن رارق نئوج

 هلوگنز ای گنز

 «تسا نداذ متخ اي عورش ا هک یتمالع ناونعەب

 هس کک ۳ «دوشیم ع ورش نذاد هک قو :دنآ فرق ادصهب یگنز

 .- چ

 زاغآ نیهنیک هک یماگنه .*«وشوجیش) دیآیمرد ادصهب راب

7. Joen 8. Shijosho 



 ٩۹ / مود شخب

 هک ینامز .؟«وشنیهنیک) دیآیمرد ادص هب رابود گنز «دد یم

 دیآیمرد ادص هب رابکی گنز هدوشیم مامت نیهنیک

 ادص گنز رابکی مه نذاذ متخ عقوم رد .۱۰(وشیااکوچ)

 .۲۲(وشنذوه) دنکیم

 نذاذ هب نداد همتاخ

 نیهنیک ع ورش رد :دیوریم ورف سگ الیر هب تیعقوم ود رد
 گنز هک نذاذ ؛متاخ رد و دیآیمرد ادصهب رابود گنز هک

 دراو سکالیر تلاح هب هک یماگنه .دیآیمرد ادصهب رابکی

 نتسشن لحم هب و دییایب نییاپ هب نمیشن لحم یوکس زا دیدش
 هب و دینک نازیم ار دوخ یوفاذ اب کشت .دیدرگ رب (نات)دوخ
 اهنآ تمس هب ًالبق هک یدارفا هب تبشن و دیخرچب تسار تمس

 دوبن رارقرب نیهنیک ةمانرب رگا .دینک مارتحا یادا «دیدوب هتسشن
 تلاح هب ار دوخ یاهتسد هکیلاحرد و هدرک کرت ار دوخ لحم

 ماگنه .دینک تکرح یجورخ رد فرطەب دیاهداد رارق وشاش

 هجوت .دیوش ج راخ نلاس زا سپس و دیراذگب مارتحا وشساگ
 ار تسار یاپ «تسار تمس زا رالات زا ج ورخ عقوم دیشاب هتشاد

 .دیورب نوریب یجورخ رد زا هتشاذگ ولج هب
 نآ تناتم و یمارآهب .تسا شیپ رد نیهنیک مسارم هک یتقو

 ار یبسانم هلصاف «شیوخ دنک تکرح نایرج رد و هداد ماجنا ار

9, Kinhinsho 10. Chukaisho 11. Hozensho 



 نشیتیدم نذ/ ۷۰

 هظحل رد .دینک ظفح هدنراد رارق امش بقع و ولج رد هک یدارفا اب

 رد .دیآیمرد ادصهب گنز رابکی تمالع ناونعهب نیهنیک ینایاپ
 رد .دینک تک رج یداع تغرس اب نارگید اب هارمه عقوم ا

 نیا رد .دیسرب ناتدوخ نمیشن لحم هب ات دیدرگب رالات فارطا
 رود .دیورب ییوشتسد هب دیشاب هتشاد زاین امش تسا نکمم تاظحل

 .دوشیم ع ورش هرابود یهاتوک نامز زا سپ نذاذ یدعب

 و تو
 ناونعهب) ۱۲ «ودیکیج» هک تسا یتسدبوچ کی وکاسویک

 هدش ناشیرپ راکفا راچد نانآ نهذ ای هتفر باوخ هب هک دبوکیم

 12. لانل0 نذ رالات توسکشیپ و ریپ ؛بقارم داتسا



 ۷۱ / مود شخب

 .تفایرد ار وکاسویک زا یاهبرض هک دیشاب لیام امش رگا .تسا

 تمالع سپس و دیریگب رارق وشساگ تیعضو رد ادتبا دیاب «دینک

 یاهبرض وک اسویک اب ودیکیج هکنیا یارب .دینامب رظتنم و دیهدب
 .دینک مخ پچ تمس هب ار ناترس «دنک دراو امش تسار هناش هب

 ا ا ناد رکا

 هبرض ندش دراو زا سپ .دننکیم لمحت رتتحار ار هبرض هناش
 ود یک یې ج هکنآ زا سپ .دینامب یقاب وشساگ تیعضو رد نانچمه

FE "REE : 

KEYا ا و یا  

 e ۳۰ ۳۳ ود زا درام

 ابتسد تیعضو

 .دینابسچب مههب ار ناتتسد ود ناهقنگلا و فک کس

 رد .دنشاب هتشاد هلصاف ناتعتیس هسفق زا یمگ دیاب امش یاهوزاب



 نشیتیدم نذ/ ۲

 قاتا تک اب و هدرک ادیب طب نفر هب اه عاب ا تلخ نیا

 امش ینیب حطسمه ًابیرقت دیاب ناتشگنا کون ًانمض و دنشاب یزاوم

 «نامیا «مارتحا تلاح هدننک نایب ای رگنایامن وششاگ دنشاب

 تیونث زا یدامن هک تسد ود اریز «تسا یهاوخاوه و یگ درپسرس

 یرکفکی و تدحو و هدش لصتم رگیدکیهب «تسا یگناگ ود و

 مخ اب و هداد رارق نآ فک رد ار پچ تسد تسش .وشاش

 دوجومب تشم کی «تشگنا نیا درگ رب ناتشگنا ریاس ندرک

 اب ار نآ و دیهد رارق ناتهنیس هسفق یولج رد ار تشم نیا .دیروایب

 دیرادهگن ندب زا رود ار اهجنرآ .دیناشوپب رگید تسد فک
 تشم رگا .دنهدب میقتسم طخ کی لیکشت ناتیاهدعاس هک یروط

 رد .دنیوگیم « وشزیا» تیعضو نآ هب «دشاب نییاپ ةجوتم امش

 ماجنا وشزیا تیعضو نتشاد اب ار نیک نیه هاههعموص زا یخرب
 . دنهدیم

 (ندرک میظعت) یچوت - یتوگ
 2م ۰

 مخ رمک زا یمک وشساگ تیعضو رد و دیتسیاب تسار
 فرطهب .دننک سمل ار نيمز اهنآ ات دینک مخ ار ناتیاهوناز .دیوش



 ۷۳ مود شخب

 اهتسد فک هکیلاحرد - ناتیاهتسد تشپ ات دیوش مخ ولج
 رد .دنسرب نیمز هب ناتیناشیپ زین و اهجنرآ ات تسالاب فرطەب
 اب هک ییاج ات دیروایب الاب هب ار ناتیاهتسد جرب طیارش نیا

 یقاب تیعضو نیا رد یتدم یارب .دنوش حطسمه ناتیاهشوگ
 رد ار اهتسد «نتساخرب لاح رد و دیوش دنلب یمارآهب .دینامب
 رارق هداتسیا تلاح هب ًالماک یتقو .دیهد رارق وشساگ تیعضو

 یر راک کرک
 لامعا نیا .دوشیم قالطا ۱۴ «یپناس» نآ هب ؛دینک میظعت راب هس

 ۱۵«اهارتوس» ندرک همزمز ای ندناوخ زا دعب و لبق الومعم
 ود هاهوناز - ندب تمسق جنپ هب ۱۶«یتوگ» .دنریگیم تروص

 مامت ندرک اهر هب ۱«یچوت» و دوشیم هتفگ - یناشیپ و تسد
 .دوشیم قالطا نیمز یور رب تمسق جنپ نیا

 رب مالس» تاکر ح هعومجم هب یدایز تهابش تاکر ح زا یرسنیا ۳
 اگوی اب یگدنزارب و یتمالس - ینامرد اگوی باتک رد نآ حرش هک دنراد «دیشروخ

 قیرط زا نایلامج اضر رتکد همجرت اب باتک نیا .تسا هدمآ دنومچیر اینوس فیلأت
 (مجرتم) .تسا هدش رشحم قحلالامج تاراشتنا

14. Sanpai 15. Sutra 16. Gotai 17. Tochi 



 نشیتیدم نذ/ ٤

9 



 موس شخب



 * نذوتوس دیتاسا میلاعت زا...

 !یجنذاذ ناکو ف

 (دوشیم هیصوت ناکلاس هیلک هب هک نذاذ تقیرط)

 "یجنذ نگود یاههیآ زا

 ءون و رکب یتروصهب
 .دراد یناهج هبنج و هدوب لماک "تقیرط

 زیمت قارشا و ندش نشور زا ار لامعا ماجنا میناوتیم هنوگچ
 ؟میهد

 .تسا دوخ رد تیعقاو و تقیقح هیلقن هلیسو اپ هنودرگ
 ؟میروآ تسددب ار نآ هک مینک فلت ار دوخ یاهورین دیاب ام ارچ

 نامه اب - نپاژ گرزب یافرع میلاعت زا ییامتمسق :باتک یلصا نتم قباطم *

 لخاد یاههرامش ًانمض .دوشیم هضرع - ینافرع نوتم یراعتسا و زار و زمررپ نابز
 بلطم ره نایاپ رد هک یرتشیب تاحیضوت هب ار یمارگ ناگ دنناوخ «شخب نیا نعم
 (مجرتم) .دننک یم ییامنهار «تسا هدمآ



 نشیتیدم نذ / ۷۸

 .تسا دازآ راگنز و رابغ زا ندب مامت «نآ زا رتالاب

 ؟میوش رود نآ زا هک مینک ادیپ رواب یاهنوگ هب یتسیاب ام ارچ

 ادج میتسه رقتسم نآ رد نونک "مه ام هکییاجنآ زا ہار زگ ره

 .تسا هدوبن

 ؟میشاب نادرگ رس یمسارم ماجنا یارب اجنآ و اجنیا رد دیاب ام ارچ

 زا ردقنآ امش «دینک ادیپ یفارحنا نیرتکچوک رگا ؛دوجو نیا اب

 .تسا هدنام رود نیمز زا تشهب هک دیوشیم رود ۵تقیقحریسم
 یدب ای یبوخ یاتسار رد یتارییغت ک دنا امش تالاح رد رگا

 .دش دهاوخ یمگ ردرس و یجیگ راچد امش رکف «ددرگ رادیدپ

 رارک قارشا و ییانشور ای دیاهدش رورفم ناتیاهشناد رطاخب رگا
 دیناوتیم هک دیاهدرک ادیپ ار تردق نیا و تسا هدروآ یور امش هب

 رکف و نهذ دیاب «دینک هاگن تیونعم هدودحم هب یلامجا تروصهب

 .تسا ریدپناکما ام تقیرط رد رما نیا و .دینک کاپ ار شیوخ

 *یدازآ هب هک دیتسه ینشور هار دقاف «(هشیمه ًابیرقت) زونه امش
 .ددنویپیم

 ینوم ایکاس» تردق زا یتارذ دیناوتیم زونه . دینک رکف نیازا شیب
 یتح .دینک هدهاشم هدوب هدش نشور دلوت زاغآ زا هک ار ۷«ادوب

 هک ار امراهدیدوب ترهش نسح یگ د 2 ؟ و تمظع دیناوتیم

 .دینک ساسحا مه نارود نیا رد «داد هعاشا ار رکفت *رهم

 سپ «دنتخاد رپیم مسارم و بادآ هب تروصنیاهب «یناتساب نیسیدق

 ؟دننک یراددوخ لامعا نیا ماجنا زا راگ زور نیا مدرمارچ

 .دینک اهر ار اهذغاک هب یگتسبلد و تاملک شزومآ نیاربانب



 ۷۹ موس شخب

 .دیزمايب ار زیچهمه ندرک اهر

 رونم و نشور ار دوخ .دیزورفیب شیوخ نورد رد ار ییانشور
 , دیزاس

 یعیبط تروص هب ؛(فده نیا هد ندیسر یارب) ریسم سا يط رد

 یلجت امش یلصا دوخ و دنوشیم هتشاذگ رانک ناترکف و مسج

 راتفر تروص نیا هب هاصافالد هدیهاوخیم ار ؟یزیچ نینچ امش رگا

 .تسا رنهب مارآ هناخ کی (نذاذ) نذ ناس یارب "اح

 .دیماشایب و دیروخبیلداعتم تروصەب

 مامت .دینک اهر دنراد رارق امش رب و رود رد هک ار ییاهزیچ مامت
 .دیراذگب رانک هب ار اهراک

 .اهیدب ةرابرد هن و دینک رکف اهیبوخ هرابرد هن

 . دیشیدنیب اهیتسردان هب هن و دیشاب هتشاد یهجوت تقیقح هب هن
 هب .تسامش یهاگآ و هدارا ,شوه درکلمع لوصحم هک ار هچنآ
 .دینک اهر یاهشوگ

 «دوشیم هتیدنا و مسجت و رکفت هظفاح هب طوبرم هک ار هچنآ

 .دیوش لیدبت ادوب کی هب هک دیشابن نیا لابندهب
 زارد ای دینیشنب و" دننام هک دیرادن زایم نیا هب «ندش ادوب یارب

 و دینیشنیم نآ رب هک دینک نهپ ییاج رد ار تملک یوکیناذ کی



 نشیتیدم نذ/ ۰

 .دیهدب رارق نآ یور رب ار وفاذ کی

 و (لماک سوتول تلاح) «ازوفاک هک » تیعضو رد دیناوتیم امش
 .دیریگب رارق (سوتولهمین تلاح) «ازوفاکناه» ای
 و دیهد رارق ناتپچ نار یور رب ار ناتتسار یاپ ادتبا ءازوفاک هک رد

 .دیراذگب ناتتشار نار یور رب ار ناتپچ یاپ نآ زا سپ

 .دیراذگب تسار نار یور رب ار پچ یاپ طقف ءازوفاکناه رد

 .دنشاب هزیکاپ و خارف دیاب امش یاهسابل

 رب - تسالاب هب ور نآ فک هک ی لاحرد - ار ناتتسار تسد دعب

 نآ فک هکیلاحرد - ار ناتپچ تسد و دیراذگب ناتپچ یاپ یور

 .دیهد رارق تسار تسد فک یور رب - تسالاب فرط هب

 . دنشاب هتشاد سامت رگیدکی هب یمک دیاب تسش ناتشگنا کون

 هب هن و دیوش مخ تسار فرط هب هن «دینیشنب میقتسم و تسار

 .بقع فرط هبهن و ولج فرط هب هت پچ فرط
 امش ینیب .دنریگب رارق طخ کی رد دیاه امش یاههناش و اهشوگ
 .درذگیم فان زا هک دشاب یطخ یاتسار رد دیاب
 . ,دینابسچب ناتناهد فقس هب ار ناتنابز

 .دنشاب هتسب الماک دیاب امش یاهکف و اهبل

 .دیرادهگن زاب ار ناتنامشچ هشیمه

 .دیشکب سفن ینیب یاهخاروس قیرط زا یمارآهب
 کی «دیدیدرگ رقتسم ًالماک شیوخ نمیشن لحم رب هکنآ زا سپ
 .دیهد ماجنا قیمع مد و مدزاب

 .دینابنجب تسار هب پچ زا ار ناتدبلاک هقیقد دنچ یارب



 ۸۱ موس شخب

 ۰.دنک رکف ندرکن رکن هب
 ؟دینک رکف ندرکن رکن هب دینی اش هنوگچ
 .رکفت یوسارف رد

 .تسا نذ تقیرط لوصا نیا
 ریگارف نشیتیدم کی «منکیم تبحص نآ ةرابرد نم هک ینذاذ

 .تسین (هلپهبهلپر)

 و شمارآ «تقیقح یوسهب ۱۱یدامریغ هزاورد کی یگ داسب نآ

 .دشابیم (اناورین) ۱۲ یدبا ینامداش
 تقیرط یاتسار رد '"ندش نشور هب هک تسا یمسارم و بادآ نآ

 .دماجنایم «ادوب» ییاهن
 ار نآ دزاسیم یلجتم ار دوخ ۱۲«ناوک» ؛نذاذ ماجنا نایرج رد

 .دروآ تسددب روزهب ناوتیمن
 نورد رد هک دیتسه ییاهدژا دننام «دیروآ تسد هب ار نآ هک یتقو

 رقتسم ناتسهوک رد هک دیتسه یگنلپ ناسهب ای «هتفرگ رارق بآ

 .تسا هدش

 ادیپ یلجت نذاذ نایرج رد یعقاو ی«امراد» هک دینادب دیاب امش

 زا "*یترپساوح و یتخرک دیاب هلحرم نیتسخن رد و «دنکیم
 .دندنبرب تخر امش دوجو

 تک رح ار ناتندب هتسهآ یلیخ «دیزیخیمرب ناتیاج زا هک ی مقوم

 .دیزیخرب یاح زا یمارآهب و دیهدب

 .دینکن تکرح یناهگ ان تروص هب زگره
 یاهناسنا ای یداع دارفا دوشیم ببس هک تسا نذاذ تردق نیا



 نشیتیدم نذ/ ۲

 لاحرد نانآ هکنیا اي دنسرب یلاع تاجرد هب ۶ راک زیهرپ و هتسراو

 دناوتیمن امش رگشسرپ نهذ «هوالعهب .دنریمب هداتسیا ای هتسشن

 میلعت شیوخ نادرگ اش هب یبهذم ناربهر و ادوب هنوگچ هک دمهفب
 .شکچ کی ای نزوس کی «یتسدبوچ «تشگنا اب دندادیم

 اب ؟دندرکیم انشآ شیوخ تقیرط اب ار نایوجشناد نانآ هنوگچ

 .۱"ندز دایرف اب ای یتسدبوچ «تشم شک سگم کی
 هب نتفای تسد رکف رد هک اهنآ مییوگب هک تسین رک ذت هب یزاین
 یاهتفرشیپ هب نذاذ تقیرط رد «دنتسه "*یرشب قوف یاهورین
 .دندرگیمن لیان یدایز

 هن دشاب قوش و روش رب یکتم دیاب نذاذ تقیرط هب یروآ یور

 . صحفت و ثحب

 زگره .دیتسه لبنت اب یعاس یدرف امش هک دینکن رکف نیا هب زگ ره
 رتنییاپ ای رترب نارگید هب تبسن هک دیشیدنین هلأسم نیا هب
 . دیشابیم
 ربعم کی زا اهنت ییانشور هب ندیسر یارب کو لس و ریس ریسم
 جرادم هب ندیسر یارب ششوک و یعس «*درذگ یمن کیراب

 امش هرمزور یگ دنز رب نآ ریثأت رگنایامن «تقیرط زا یرتهتفرشیپ
 .تسا

 :رگید یاهایند رد مهو ایند نیا رد مه ءوا یبهذم ناربهر و ادوب

 هب قح یوسهب لوصو هار» :یناریا - یمالسا نافرع زا راصق هلمج کی *
 (مجرتم) «۰تسا قیالخ سافنا هزادنا



 ۸۳۱ موس شخب

 و دنهدیم ناشن أر هار یدحاو تروصهب نیچ رد مه و دنه رد مه
 .تسا هناقداص و هداس اهنآ نایب
 و تسا هتسشن طیارش رد کولس و ریس نانآ میلاعت ءزج نیرتمهم
 ۱۹. دنکیم تظافح نانآ زا نذاذ طیارش نیا رد

 یلو ؛دنیوگب نخس یتوافتم یاهتروص هب اهنآ تسا نکمم دنچره
 .دنتسه حیرص و یمیمص نذاذ ماجنا عقوم رد اهنآ مه
 تسد و دیوش ادج شیوخ هناشاک و هناخ زا امش هک درادن یموزل

 .دینزب اهروشک ریاس رد دولآ درگ نک اما هب انعمیب یاهترفاسم هب

 یتح «دینکیم مگ ار هار دیرادرب لطاب تهج رد ماگ کی رگا

 .دشاب هتفرگ رارق امش یورارف رد دصقم رگا
 نیاربانب ؛تسا لاعف و هدنز هک هدش اطع یرشب یدبلاک امش هب

 .دینک یرپس تلاطب هب ار شیوخ تاقوا هک تسین هتسیاش

 ارچ ؛تسا هدش هدنایامن امش هب تقیرط ناشخرد غ ورف هک یلاحرد

 لیامت و هجوت «هدیافیب تاذل ای هنزشتآ گنس کی ٌهقرج ۂبذاج

 ؟دنکیم بلج دوخ هب ار امش

 کی یور رب هک تسا یهاگحبص هلاژ هرطق کی دننام امش دبلاک

 رد هک تسین یشخرذآ زا رتشیب امش یگ دنز و هتفرگ رارق گرب

 .ددرگیم دیدپان و رهاظ اوه
 رد امش تایح و ددرگیم لیحتسم ناهج نیا رد یدوزب امش ندب

 .دوریم نیب زا یهاتوک هظحل

 هب یدودحات هکنیا زا سپ «هیامنارگ و یمارگ کلاس یا ءامش

 هک دینکیم ادیپ ار ییانیبان ناسنا تیعضو «دیدش انشآ ام تقیرط



 نشیتیدم نذ/ ۶

 دهاوخیم نآ زا سپ و هدرک سمل ار یلیف هنت زا یتمسق اهنت
 حرش ار لیف کی لکش ؛یفاکان و دودحم تاعالطا ساسارب
 * . دهد

 .۲*دیسارهن تیعقاو یاهدژا زا ًافطل
 .دراد هراشا تیعقاو هب ًامیقتسم هک دیشاب یتقیرط راداوه
 شیوخ دوجو نورد رد ار تقیقح هک دیراذگب مارتحا یدارفا هب

 .دندرگیمن یرگید زیچ لابندب نآ زا جراخ رد و دنیوجیم

 .دینک تکرح ام تقیرط اب وسه و ماگمه
 ناربهر هک دیبا تسد «یداماس» زا یعون نامه هب دینک یعس

 .دناهدیسر نآ هب یبهذم
 .دیسر دیهاوخ نادب ًاملسم «دینک لمع لکش نیا هب امش رگا
 یارب و دش دهاوخ زاب امش یور هب دوخبدوخ ۲۱ هناخ جنگ هزاورد

 .دیربب راک هب ار نآ هدارا اب هک دیآیم مهارف ناکما نیا امش

 یجنذاذ - ناک وف ؛رابرد ییاهتشادداب

 یارب نتم نیا .تسا یجنذ نگود هتشون نیلوا یجنذاذ ناکوف .۱

 - نیچ زا وا تعجارم زا سپ هلصافالب - یدالیم ۱۲۲۷ لاس رد رابنیلوا
 :دراگ:یم تروصنیا هب ار فیلأت نیا لیالد وا .دش هتشاگن

 زا جراخ هک ادوب میناصت زا هتسد نآ هب نپاژ مدرم»

 «هتشذگ نآ زا .دناهتشادن ییانشآ تسا یمالک یاهشزومآ

 (مجرتم) .دراد دوجو مه یولوم یونثم رد لیثمت نیا هک تسا بلاج *



 ۸۵ / موس شخب

 .هدوبن هاگآ نذاذ مسارم و لامعا زا یسک

 تمجارم نیچ زا (۱۲۲۷) اوک اراک لاس نیموس رد نم
 «متخادرپ یجنذاذ - ناکوف شراگن هب نآ زا سپ .مدرک

 هب ار نذاذ هک دوب هتساوخ نم زا منازومآ شناد زا یکی اریز
 «.مزومایب وا

 هدرک یسیونزاب اهراب و اهراب ار نتم نیا نگ ود هک دیآیم رظنب
 اب یفالتخا رصتخم هک تسا هدش ادیپ نتم نیا زا هخسن ود نونک ات .دشاب

 نارود رد دوشیم هدیمان "«نیوک وب نت» هک اههخسن نیا زا یکی .دنراد مه

 لکش» و دراد مان "«نب -وفور» مود هخسن .تسا هدش هتشون نیوکو بنت

 شراگن ای نتم نب -وفور هک دیآیم رظنهب .دوشیم هتشاگنا «نتم یمومع
 .تسا هدش همجرت یناتساب نتم نیا زا ًانیع الاب بلطم .دشاب ییاہن

 بتکم راذگناینب (یدالیم ۱۲۵۳-۱۲۰۰) یجنذ نگود ۲

 نپاژ یاورنامرف مظعاردص دنزرف وا .دیآیم باسحهب نپاژ رد *«نذوتوس»
 یگلاس هدزیس رد .داد تسد زا ار شیوخ ردام و ردپ یکدوک رد هک دوب

 رد .دیدرگ فکتعم *«یادیاه» هوک رد و تفرگ شیپ ار تینابهر یگ دنز
 *«نذویم» رظن ریز ار نذ شور هب کولس و ریس وا «رمع یدعب یاہلاس
 داتسا «تقیرط نیا داتسا هدرورپتسد و درگاش دوخ نذویم .تفرگ ارف

 .دوب ؛یجنین نک رد "«ییازیآ»

 نپاژ میدن یخیرات ای یمیوق ًادبم :1۵:2 .1

2. Tenbukubon 3. Rufu-Bon 

4. Soto Zen 5. Mt. Hiei 

6. Myozen 7. Eisai 

8. Ken Ninji 



 نشیتیدم نذ / ٩

 میلاعت تفایرد زا سپ و تفر نیچ هب نذویم اب یگلاس ۲ ؛ رد نگود

 ار یلاس دنچ وا .درک تعجارم نپاژ هب یگلاس ۲۸ رد مزال یاهشزومآ و

 ؛«یجوشرک» هعموص یانب هب سپس و درک یرپس یجنین نک رد
 لاس رد .دوشیم بوسحم نپاژ رد نذ یعقاو هعموص نیلوا هک تخادرپ

 و تفر دوشیم هدیمان «ییوکوف» نونکا هک یلحم هب ۳

 ۱:«یجیاههیآ » هب ینونک طیارش رد هک داهن ناینب ار ۱۰«یجوستابید»
 نذونوس زک رم ناونعهب یجیاههیآ مه ام رصع رد یتحا.تسا روپشم
 _ زا یکی یجنذ نگود .تفاب تافو یگلاس ۵٤ نس رد وا .دوشیم هتخانش

 باسحهب نپاژ رد (مسیدوب) یرگییادوب خیرات یاهتیصخش نیرتهتسجرب
 .دیآیم

 یاهتفایرییغت تروص هک دوشیم هدیمان «وئاد» نیچ رد ادوب هار ۳

 هدش هتفرگ تاغل نیا زا نذ ینپاژ هژاو و تسا (نشیتیدم) «اناید» زا

 .تسا

 ۲ تست «وش» تمسف ود زا "«وجرش» هژاو یشپاژ نابز رد 6

 vu 71 تفیفح موپفمهب هنودرگ .هدش لیکشت هنودرگ یانعمهب «وج» و مرتحم

 .دیآیم رامشهب «انایاهام» ییادوب حالطصا یارب یلداعم و تسا تیعقاو

 اپ «اراسماس» هنارک زا ات دنکی م کمک اهناسنا هب تیعقاو و تقیقح

 ام یتایح یورین نمضرد نومنضم نیا .دنسرب «اناورین» لحاس هب خسانت

 .دراد قباطت یرگییادوب تعیبط اب هک دیآیم باسحهب مه
 یلک لکش رد تیمعقاو هب هک تسا ینپ باز هزا او کی ۳ «ییاتنذ» ۵

 تردق اب زونه هک دوشیم هتفگ یتیعقاو هب .ددرگ یم قالطا ۔ شیوخ

9. Koshoji 10. Daibutsuji 11. Eiheiji 

12. Shujo 13. Zentai 



 ۸۷ / موس شخب

 هناگ ود یازجا هب و هدشن لیدبت تییود و تیولث هب ام قیرفت و صیخشن

 یقلت رابغ و درگ هک (ساسایب یشوخلد ای لطاب لایخ) "نژولد
 .تسا هدشن میسقت «ددرگیم

 ماگ ندش نشور قیرط رد ًالماک هک دیوش نئمطم امش هک یمقوم .<
 رد یجنذ نگو د .دیتسین دازآ رگید و هدش رادنپ کی ریسا «دیرادیمرب
 هدیسر ییادوب ٌهلحرم هب ًالماک اهادوب هک يتقو :دیرگ ی م ۱*شراثآ زا یکی

 .دناهدش ادوب هک دننک عناق ار ناشدوخ دننک یمن یعس رگید «دنشاب
 هناگو د عبانم زا یمهم رایسب هنافراع تاکن هب یجنذ نگود .۷

 زا فده دندقتعم هک دراد هراشا "«امراهدیدوب» و ۱۶«ادوب ینومایکاس»

 رگید یاهدرواتسد ای تاجن دیابن تاعاط و.مسارم ماجنا و کولس و ریس

 لایخ»ءزج ود هب ار تقیقح امش رگا .تسا قلطم تدحو تقیقح .دشاب
 زا رارف «لامعا ماجنا رد امش فده و دینک میسقت «ندش نشور و لطاب

 تاعاط نیا تروصنبا رد «دشاب ییانشور و قارشا هب ندیسر و لطاب لایخ
 امش هک تسین مم .تسا هتفرگ تروص یلایخشوخ یعون ساسارب دوخ

14 Delusion 15. Shobogenzo Genjokoan 

 ٦ هب هرخالاب تخرد ریز رد رکفت لاس تفه زا سپ ادوب ینومایکاس

 هدندوب مه یرگید یاهادوب وا زا دعب و شیپ ..-دیسر ییانشور

  ۷زا سپ و دش دلوتم دنه رد فورعم یادوب زا دعب لاس رازه امراهدیدوب

 :نذ وا رواب هب هک تخادرپ نذ هئارا هب یدالیم ۵۲۰ لاس رد ؛نیچ هب ترفاسم ۰۱

 رفن کی یدرف هبرجت لاقتنا هب رداق هملک ۰۳ .تسا یندرک هبرجت و تسین ینتخومآ

 تقیقح هب ندیسر یارب ۰۳ .درادن یشزرا هنوگچیه هژاو و هدوبن یرگید صخش هب
 .درک باختنا ار هار نیرتهاتوک دیاب  ۰٤ار دوخ دیاب درف تقیقح هب لوصو یارب

 .دزادرپب یواکدوخ هب و دسانشب

 (نیدرورف زیورپ رتکد نذ باتک زا لقن)



 نشیتیدم نذ/ ۸۸

 تسا نیا هلأسم «دیاهتخادرپ تاعاط و بادآ ماجنا هب دیدش و تخس ردقچ

 رطاخ نیا هب ام .تسا هتفرگن تروص تقیقح یاتسار رد روصت نیا هک

 ار بادآ نیا ام هکلب «میسرب قارشا و ییانشور هب هک مینکیمن تدابع

 یلجتم دوخبدوخ نایرج نیا رد قارشا و میهدیم ماجنا اهنآ دوخ رطاخهب
 .دش دهاوخ لصاح و

 لداعم ناونعهب تسا ندرک رهم نآ یناعم زا یکی هک 5۳4۸1 هژاو .۸

 رپم» یانعم هب اجنیا رد و تسا هدش باختنا «اردوم» تیرکسناس هژاو
 .دشابیم هدشنشور نهذ لبمس یعونهب و تسا «دییات

 هک دشابیم اس0 (6۳00) هدرب راک هب نگود هک یلصا تغل ۰۹

 «نیچ رد جیار نذ رد .تسا «هنوگچ» ای «اهنیا» نآ یظفللاتحت ینامم

 یطیارش رد «دوریم راک هب - یلک روطهب - تقیقح هب هراشا یارب هژاو نیا
 .دشابن ریسفت و حرش لباق تقیقح نآ هک

 ۸۳-۷۵۱ ) - نجیا نذ داتسا نیب یوگتفگ زا هلمج هس نیا ۰

 :تسا هدش لقن وا نادرگ اش زا یکپ و (یدالیم

 امش هک یتفو» :دیسرپ وا زا بهار کی «دوب هتسشن نجیا هک یمقوم

 «؟ ديشيدنایم یزیچ هچ هب «دیاهتسشن

 «.مشیدنایم ندرکن رکف هب نم» :داد باوج وا هب داتسا

 «؟ ديشيدنایم ندرکن رکف هب هنوگچ» :دیسرپ وا زا بهار
 «ندیشیدنا یاروام» :تفگ داتسا

 هن و مینکیم بیقعت ار نامراکفا نایرج هن ام «میاهتسشن هکی ماگنه
 هنادازآ هک میهدیم ار ناکما نیا ابنآ هب طقف ام .ميزاسیم فقوتم ار اهنآ

 مکحم ام اریز «مییوگب ندرک رکف لمع نیا هب میناوتیمن ام .دنورب و دنیایب

18. Igen 



 ۸٩ / موس شخب

 نامدوخ یرکف تانایرج بیقعت هب ام رگا .میبسچیمن تارکفت نایرج هب

 ار نذاذ میناوتیمن ام عقاورد .تسین نذاذ «تسا ندرک رکف نیا «میزادرپب

 دننام «دنوریم و دنیآیم اهرکف طیارش نیا رد اریز «میمانب ندرکن رکف
 .دنروخیم هطوغ نامسآ رد هک ییاهربا

 «دنوشیمن فقوتم ام زغم لامعا «مینیشنیم نذاذ یارب ام هک یعقوم

 تاقوا زا یهاگ .دتسیایمن زاب اذغ مضه نایرج زا ام هدعم هکر وطنامه

 و مینیشنب میناوتب ام رگا .مارآ یلیخ یهاگ و تسا لونشم یلیخ ام نهذ
 نذاذ رد ار راک نیرتمهم «میشاب هتشادن یمجوت نامدوخ یرکف طیارش هب

 .میاهدش یکی تقیقح اب «مینیشنب تروص نیا هب میناوتب رگا .میاهداد ماجنا

 تقیقح طیارش نیا رد .تسا رگید یشور و هار نیا .تسا رکفت یارو نیا
 .دنکیم ادیپ یلجت ام رکف و مسج نورد زا

 هب ًابلاغ حالطصا نیا .(تقیقح) «امراد» یوس هب یاهزاورد ۱
 ناشن ار تقیقح شنارادفرط داقتعا هب هک دوشیم قالطا ادوب میلاعت

 .میوشیم دراو قح هار هب اہنآ قیرط زا و دنهدیم
 *«وک ارنآ » ینپاژ تغل «هتفر راک هب نېک نوتم رد هک یاهژاو ۲

 ار تغل نیا یجنذ نگو د اجنیا رد .دهدیم ار «تحار» یانعم هک تسا

 لداعم ناوتیم ار هملک نیا .تسا هدرب راک هب نآ ییادوب موهفم هب هجوتاب

 .تسناد «اناورین» تی یرکسناس تغل

 رد ندب تیعضو هب «نآ» «مینک هیزجت ار ینپاژ هملک نیا رگا
 و داجیا زا نهذ تغارف یانعم هب «وکار» .دوشیم هتفگ شمارآ طیارش
 .تسا عادبا

 و بادآ ندرک دحتم یانعسهب ینپاژ تغل کی -هوشوش» ۳

19, Anraku 20 Shusho 



 نشیتیدم نذ/ ۰

 .دیآیم رامشهب یجنذ نگود میلاعت رد دیاقع ساسا و تسا قارشا اب لامعا
 هک تسا «یمومع نامرف» اجنیا رد هملک نیا هنایماع یانعم ۱ ؛

 يبلاطم یانعمهب «ناوک » تغل نذ رد .دننک تیعبت نآ زا دیاب دارفا همه

 نایب ار قح هار و هدنام راگ دایهب ام یارب یمیدق ناداتسا زا هک تسا

 هب هراشا یارب ناوک - ۲۱6«نذ ییازنیر» - رگید تقیرط رد .دنرادیم

 "نگ ود نتم نیا رد .دنگی م دوخ درگ اش زا داتسا هک دوریم راک هب یلاوس

 .تسا هدرب راک هب تیعفاو موپفم هب ار هژاو نیا یجنذ
 ریگاپ ای منام ناونعهب هک دنتسه یلماوع یمامت هدنیامن اهنیا ۵

 صاسحا اب یگ ر یت ای ینیگنس .دننکی م ییامندوخ نفاذ نایرج رد

 اب یترپساوح .دننک یم رهاظت هریغ و یگ درسف! «توخر «یگ دولآ باوخ
 .دیامنیم یلجت هریغ و سفنت کیرحت «یرارقیب «راکفا هب ندیبسچ

 زا هک تسا نیا نذاذ زا فده دننکیم لایخ یلومعم دارفا ٩

 هاگ دید دیاب ام عقاورد .دروآ دوجوهب اسراپ و ههاز یدارفا «لقاع یاهناسنا

 تاجن هب رتشیب و هدرب رتارف ابسایف و امنواضف عون نیا زا ار شیخ

 هک دنامدش سابتقا یروپشم یاهلاثم و تاراکتبا زا اهنیا .۷

 .دناهدش دوخ نادرگ اش رد قارشا داجیا هب قفوم ناداتسا ءاپنآ لیسوهب

 یارب .تسا ""«وزنیج» ۀژاو یارب یلهاعم یرشب قوف یاهورین.۱۸
 یاهیگ دنز یروآ دای تردق و رود هار زا ندینش ای ندید تردق لاثم
 نیا هب ندیسر یارب ناضاترم زا یرایسب .هریغ و نارگید ای دوخ هتشذگ

 .دنهدیم قاش یاهتضایر هب نت تامارک و جرادم
 و دنتسشن اهنت اہنآ » :دوب نیا هلمج نیا یظفللاتحت یانعم ٩

21. Rinzai Ze 22 . Jinzo 



 ٩۱ / موس شخب

 دناوتیم ولهپود ٌدلمج نیا میهافم زا یکی «.دندیدرگ دودسم نذاذ لیسومب

 تسناوتیم هک یقیرط هب نتفر زا اہنآ ات دیدرگ ثعاب نذاذ هک دشاب نیا

 .دندیدرگ عنم «دوش نانآ یهارمگ و ینادرگ رس ثعاب
 هب هلمج نیا «۳«وک | وتوم یشاه» فورعم یشورای داتسا رظنهب ۰

 لکش و شور ًافطل «مظعم کلاس یا «امش :دوش"هدناوخ دیاب تروص نیا

 یاهدژا زا نآ ؛لیسوهب و دیریگارف ار ینالوط تدم کی یارب نذاذ ماجنا

 ۱ .دیوشن ساره و سرت زاچد تیعقاو
 هک دراد هراشا یلیثمت هناسفا کی هب یعقاو یاهدژا و اهدژا نومضم

 زا کچوک یاهیشاقن و اههمسجم یروآ عمج هب هقالع و قشع اب یدرف

 «دیدرگ وربور یعقاو یاهدژا کی اب هک یاظحل رد یلو «تخادرپیم اهدا

 ۱ .دش تشحو راچد تدشهپ

 نآ رد هک تسا یعقاو هنیجنگ ای هناخ جنگ کی ام یعقاو دوخ ۰۳۱

 .تسا هدش یروآ درگ اوقت و تلیضف «تفع «ینمادک اپ یاهرهوگ مامت

23. Hashimoto Eko Roshi 



 زا ییاپتمسق

 !اوود نب وذ نجوبوش

 (نذ تقیرط رد کولس و ریس ارابرد یبلاطم)

 و هدننک لقتنم - رگیدکی هیبث ًالماک - ادوب نییآ ناربهر مامت

 «لیدییب یهاگآ نيا» رگشیامن و ۲ لیصا تقیرط نیا هدننکر شتنم
 .تسا هدش هئارا قلطم و یلامتم یتقیرط اتسأر نیا رد .دناهدوب

 یدعب یادوب هب ییادوب زا طقف و ههارجک نودب ک ولس و يس نیا
 «امراد» اب تقیرط نیا هطباض ای رایعم * .تسا هدیدرگ لقتنم

 و ینیزگ اوأم یارب .دشابیم " «ییامناز ویوج یج» زا ترابع
 اهنت « قح هب لصو ای «یداماس» هزوح رد روآ طاشن تکرح

 ییاهن طرش دنچ ره .تسا نذاذ یقیقحس هزاورد و حیحص یشم

 دارفا رگا یلو «تسا یلبج و یتاذ دادعتسا .تقیرط نیا رد تیقفوم

Shobogenzo 8 2. Supreme Way1.  

 هب هک یریهر ره هکلب ؛ددرگیمن قالطا یصاخ یبهذم ربهر هب اپنت ادوب *
 . (مجرتم) ۰تسا هدشنشور ای ادوب کی هدشاب هدیسر ییانشور هجرد

Jijuyo Zanmai3.  



 /٩۳ موس شخب

 زگ ره «دنراذگن یاپ لامعا و بادآ ماجنا ریسم رد مه دمتسم

 ادیپ ییافوکش و زورب ناکما و هدماین لعفەب اهنآ هوقلاب یاهورین
 ۰ * دننکیمن

¢ + 

 لزنم هزوح نیا رد هک ییاهادوب و ییهذم ناربهر مامت یارب
 تیعضو رد کولس و ریس «دناهدوب ییادوب تعیرش ظفاح و هدیزگ

 تیعقاو هب یارب تسرد یهار «ییامنازویوجیج رد تسرد هتسشن

 رد مهو ناتسودنه رد مه .تسا هدوب یناهن یاهدادعتسا نتسویپ

 یط ار ریسم نیا «دناهتفاب تسد ییانشور هب هک یدارفا هیلک «نیچ

 هار نیا رد هک درگاش ای داتسا ره هک تسا تلع نیا هب .دناهدرک
 نارگید هب ار لیصا هار نیا زا یوریپ «ییاهن لحارم رد «هداهن ماگ
 نیا یعقاو رهوج ای حور یدارفا نینچ .تسا هدرک دیصوت مه

 ناکلاس رایتخا رد دعب و هدرک ظفح «هدرک تفایرد ار تیعضو

 .دنیوپب ار هار نیا ات دناهداد رارق دادمتسااب

 یلاعتم رایسب و لیصا «لیدییب یهار نونکا «هتفرگ تروص هابتشا
 دروم یرگید شور اب ناوتیمن ار نآ هک هتفرگ رارق ام یورارف
 هب ع ورش هاگآ ریپ رظن ریز امش هک یاهظحل زا .داد رارق هسیاقم

 و مسارم زا یراوسب ماجا .مینک ي : سنب ط ریآ رد کو لس و ربس

 هجوتاب وا و تسا یلامتیراب هدارا هب طونم دارفا تیاده یمالسا نانرع رد * *
 .دیامرفیم ءاطعا دشاب بسانم و هتسیاش هک درف ره هب ار تبهوم نیا شلماک لضف هب .

 (مجرتم)



 نشیتیدم نذ/ ٤

 ءاهندرک میظعت ءرطعم یاهپوچ ندنازوس دننام تافیرشت

 هبوت یارب یتقیرط تافیرشت «(ییوگ رک ذ یعون) ؟ «وستابنن»
 ريغ و یرهاظ یروما ءاهارتوس تئارق و نییاون کلاس هب نداد

 ندرک اهر و نذاذ ماجنا «تسا مزال هک هچنآ .دننکیم هولج مزال

 .دشابیم رکف و مسج
 طیارش نیا رد و «دروآ یور تیناحور هب یدرف هک یعقوم

 یحیحص لکش هب شیوخ یرکف و یمسج تردق مامت اب یناسنا
 یهاتوک نامز طیارش نیا رگا یتح  هتفرگ رارق یداماس تلاح رد
 هب لیدبت «دنراد رارق تانئاک لک رد هک ییایشا مامت  دروایب ماود

 رادیدپ ناهج لک رد و اهاضف مامت رد ییانشور و هدش ییادوب رهم

 یداش و طاشن هب ادوب تقیرط ناورهر مامت طیارش نیا رد .دوشیم

 ادیپ قنور و تایح دیدجت اب و دنیازفایم هنیمز نیا رد دوجوم
 رد .دننکیم ادیپ یرتشیب ییاریگ و لالج ندش هاگآ هار ندرک

 هد رد تعیرش ناهج رد هک یاهدنز تادوجوم مامت طیارش نيا

 حاورا «خ زود نانکاس ...دناهتفرگ رارق هزوح شش و تهج

 تادوجوم و یلومعم یاهناسنا «ثیبخ حاورا «تاناویح «هنسرگ
 و کاپ رکف رد مه و مسج رد مه ؛نامزمه تروصب ...یتشهب
 ادیپ یهاگآ قلطم ییاهر هزوح هب تبسن و دنوشیم صلاخ
 .دنزاسیم رهاظ ار شیوخ یعقاو یامیس طیارش نیا رد و دننکیم
 و دبابیم زاب ار شیوخ قلطم ییانشور یزیچ ره طیارش نیا رد

4. Nenbutsu 5. Seal 



 ٩۵ / موس شخب

 .دننکیم یراکمه رگیدکی اب ؛یتسود و افص یلجت اب اهزیچ همه
 و هدرک ادیپ یرتشیب شرتسگ ییانشور یاهزرم دارفا نیا یارب
 طیارش نیا رد .دناهتسشن ادوب تخرد ریز رد راوادوب اهنآ ییوگ
 ی *«انجارپ»» و شنادهبو هدش .اهس تقبرط ,یاتمهیب هیارا هب اهنآ

 ینتفاینتسد یداع طیارش رد و ییاغ هک دناهتفای تسد یقیمع

 .تسا

 هب «دنزادرپب قیرط یط هب اتسار نیا رد مه اب یهورگ رگا
 و تیور لباقریغ یداع طیارش رد هک دنسریم ییاهدرواتسد

 ار تردق نیا «ک ولسوریس نیا هیاس رد و دنتسه یسرتسد لباقریغ

 نیا .دننک کمک رگیذکی هب تبوت هب دنناوتب هک دننکی م ادیپ
 و نصقاع یف اهر ا قد و راکنا نداد تفت ناگلاس
 نیا تاقیفوت هیاس رد و هدرک رود شیوخ زا ار یلبق تسردان
 لوغشم تیلاعف هب ۷ریسم نیا رد هک یرگید دارفا هب تقیرط
 و اجک رد هک دنکیمن یقرف .دننکیم تدضاعم و کمک «دنتسه

 دننام رگیدکیدب اهنآ !ریز «دنلوفشم کو لسوریس هب ینامز هچ رد
 ناکما نیا اهنآ همه طیارش نیا رد .دنرگنیم یهباشعم تارذ
 قیرط رد دنلیام هک ار یرگید دارفا ات دننکیم ادیپ ار کر تشم
 نیا رد هک یناسک هیلک .دننک تیاده و قیوشت «دنرادرب ماگ اهنآ
 اب هک دنراد ار ناسا سا «دنربيم بن ب۳ و داب زا ناهس

 ییانشور و تقیقح هب حیحص ک ولسوریس و تسرد هار باختنا

 .تسا هسردم لها لاق و لیق یارو رد هک یشناد و درخ ۴۵۳3 ٩



 نشیتیدم نذ / ٩

 افص نآ زا دیاب ؛دننکیم تک رح اتسار نیا رد هک یدارفا .دنسرب

 ریسم نیا هب مه ار نارگید دنناوتب هک دنشاب دنمهرهب ییاریگ و

 .دننک قیوشت و تیاده .بذج
 ماجنا لوفشم هک یدرف هب اهنت نذاذ ماجنا تاک رب و عفانم

 ریاس هب نآ زا لصاح طاشن و شمارآ و دوشیمن دودحم تسا نآ

 هسیاقم ماقم رد .دسریم ءدنراد رارق وا رب و رود رد هک مه یدارفا

 نآ کیدزن دارفا اهنت هک دروآ لاثم ار گنز کی یادص ناوتیم

 یتح «دسریم مه رترود دارفا هب شیادص و دنونشیمن ار شیادص
 .دشاب هدش هتخاون ؟یلاخ یقاتا رد گنز نیا رگا

 هب تهج هد رد «ییادوب ک رد و شناد مامت اب ادوب هد رگا

 یتلیضف و اوقت هزادنا و تعسو دنناوتیمن «دنزادرپب هبساحم و هراظن
 .دننک هبساحم «دنکیم ادیپ نذاذ طیارش رد ناسنا کی هک ار

 ۰ب

 اهنآ قیرط زا ناوتیم هک دنراد دوجو یددعتم یاههزاورد»)

 هیصوت ار نذاذ اهنت امش ارچ .درک ادیپ تسد ییادوب نییآ هب

 ۱ ۱ «؟ دینکیم

 «.تسا نییآ نیا هب دورو نیتسار ةزاورد نیا هکنیا یارب»
 «؟تسا یدورو هزاورد اهنت نیا ارچ»

 هب ار نآ و درک ادیپ ار شور نیا تقادص اب ادوب اریز»
 و لاح «هتشذگ یاهادوب مامت رگید یوس زا .درک هیصوت نارگید

 فده هب هلیسو نیا اب اهنآ همه و دنتسه هباشتم رگیدکی اب هدنیآ

 و هدومیپ ار هار نیا «گر زب ناربهر مامت .دیسر دنهاوخ اي هدیسر



 /٩۷ موس شخب

 نیا «نیارباتب .دناهداد رارق نارگید رایتخا رد ار نآ رییغت نودب دعب
 تادوجوم و یکاخ یاهناسنا یورارف هک تسا یقیرط نیرتهب

 «.دراد رارق !"ینامسآ
KN ¥ 

 ا

 الماک نیماضم ندش نشور و کولسوریس هک رواب نیا
 رد .تسا زیمآ تعدب هدیقع کی ٠ دنتسه مه اب طابترایب و توافتم

 نودب .دنتسه یکی عقاورد و یواسم هلوقم ود نیا ییادوب میلاعت
 قارشا و ییانشور هب یسک مسارم و بادآ ماجنا و هار ندومیپ
 زا سپ مه ادوب یبهذم نایاوشیپ و ناربهر هیلک .دسریمن
 نتسشن مسارم ماجنا هک یناسک .دناهدیسر ینشور هب کو لسوریس

 فده هب ندیسر راظتنا هنوگچ تسین مولعم «دناهتشاذگ رانکهب ار

 ؟دننارورپیم لد رد ار

 اوودنب وذ نجوبوش ۀرابرد یتاکن

 هک تسا یدلج جنپ و دون هعومجم کی زا لوا دلج باتک نیا .۱

 باتک نیا فیلأت عقوم رد .تسا هدش هتشون وتویک رد ۱۲۳۱ لاس رد

 باتک نیا رد .دوب هداهنن ناینب ار یجوشوک هعموص یجنذ نگود زونه
 هب ار نآ هب یروآ یور و هدرک نایب ار نذاذ لوصا و تیمها هدنسیون
 .تسا هدرک هیصوت تقیقح ناگ دنیوج

 اب هباشم و هتفرگ رارق هدافتسا دروم «وهریم» ینپاژ هژاو «نتم رد .۲
 و هداعلاقوف «یلاع دننام یمیهافم هک تسا «امراداس» تیرکسناس تفل

 .دزاسیم لقتنم ار حیحص



 نشیتیدم نذ/ ۸

 زا هک تسا یدوخ یداماس یانعمهب «ییامنان ویوج یج» ۳

 تعیرش ییاسانش یارب :دیوگیم یجنذ نگود .تسا هدشن ادج نارگید

 ار دوخ دیاب «دوخ ییاسانش یارب .دیوش لسوتم یسانشدوخ هب دياب ءادوب

 یارب .دیسرب ییانشور هب دیاب ؛دوخ ندرک شومارف یارب .دینک شومارف

 میهافم نيا .دیراذگب رانک ار نارگید و رکف «ندب دیاب «ییانشور هب ندیسر
 فنرگپ رارق هجوت دروم نذاذ رد دياب

 رد .تسا تیر اب هارمه نشیتیدم زا یلکش کی «وستابنن» 6

 مان رارکت و همزمز قیرط زا وستابنن - یرگییادوب کاپ نیمزرس -نپاژ

 .دوشیم لصاح نتفگر کذ کمک اب و نادیواج یادوب
 .دییامرف هعجارم یجنذاذ ناکوف ۸ ُهرامش سیونریز هب ۰۵

 رد هک تسا یشناد ای درخ یانعم هب تیرکسناس هژاو «انجارپ» ۰٩

 .دراد رارق هلداجم و ثحب یارو

 .تسا نارگید تاجن و شزومآ یارب ییادوب یاهتیلاعف روظنم .۷
 - شتآ و داب «پآ «کاخ - هعبرا رصانع زا یاهنومن بآ و داب ۸

 ` .دنشايیم
 یاهزیچ هب هک تس«اتانیاس» تیرکسناس هژاو فدارتم یلاخ ٩

 .دوشیم هتفگ نامسآ دننام یعقاو ریغ

 1۳5۷۸ ای یتشہب تادوجوم «دنه یتنس ینیبنابج ساسارب ۰

 ای «اراسماس» هدودحم رد اہنآ زونه یلو دنریگیم رارق اہناسنا زا رتالاب
 هلصاح باذع و جنر و ددجم دلوت هخرچ زا دنناوتیمن و دنراد رارق خسانت

 «تسین یگ دنز طیارش دوبہب اهنت ادوب میلاعت زا فده .دننامب رانک رب نآ زا

 .تسا یعقاو و لماک ندش دازآ یلصا فده هکلب



 !یجنذاذ وذ نجوبوش
 (نذاذ شور و هار)

 یجنذ نگود یاهدهعآ :هتشون

 .تسا نذاذ نامه ؟نذ ناس

 .تسا مارآ یاج کی ناکم نیرتبسانم نذاذ ماجنا یارب

 تارذ دیراذگن .دینک نهپ نیمز یور رب ار تفلک کشت کی
 یاهلاژ و رابغ دیراذگن .دنک ذوفن قاتا لخاد هب بآ ای ناراب
 نا نورد رد هک یل زا: دوف دراو قاتا لخاد هب یهاگحبص

 تیعضو رد هشیمه دینک یعس و هدرک تظفاحم دیوشیم رقتسم
 ای "ساملا زا ینمیشن یور رب یناتساب ناسیدق .دنامب یقاب یبسانم
 زا یهوبنا اهنآ .دندشیم رقتسم گنس زا یاهرخص یور رب
 نآ یور رب دعب و دندرکیم نهپ نیمز یور رب ار مرن یاهفلع

 ود زجوم و مهبم «هدیچیپ نوتم فالخ رب 5۲000عع220 22206 ۰۱

 امش هک دزادرپيم نذاذ ماجنا شور حرش هب هداص نایب اب تمسق نیا «یلبق تمسق

 (مجرتم) .دیاهدناوخ باتک لوا تمسق ریواصت حرش رد ار اہنآ رتشیب
Sanzen 3. Diamond Seat2,  



 نشیتیدم نذ / ۱۰۰

 یفاک رون زا امش نمیشن لحم هک دینک هجوت .دنتسشنیم

 دايز بش رد مه و ؛زور رد مه دیاب لحم نیا .دشاب رادروخرب
 کنخ ناتسبات رد لحم نیا هک تسا مهم رایسب نیا .دشابن کیرات

 .دشاب مرگ ناتسمز رد و
 مامت .دینک اهر ار شیوخ یاهیگتسبلد و تاطابترا مامت

 و عوضوم چیه هب .دیراذگب رانکهب ار دوخ یصخش یاهراک
 ماجنا یارب .دب ای بوخ یاهراک زا معا «دینکن رکف یاهلأسم

 رکفت و روصت «هرطاخ هظفاح ؛یهاگآ «هدارآ «شوه هب امش نذاد

 رد .دیوش لیدبت ادوب کی هب هک دینکن ششوک .دیرادن زاین

 شزرااب تاقوا .دینک تاعارم ار لادتعا بناج ندیباوخ و ندروخ
 و تیمها نذاذ ماجنا یارب ردقنامه .دینکن فلت هدوهیب ار دوخ

 یور رب هک ار یشتآ دیهاوخیم یبوگ هک دیوش لیاق تیروف
 رد «یبهذم گر زب ربهر نیمجنپ .دینک شوماخ «هداتفا ناترس

 لوغشم یرگید راک هب نذاذ اب زجب ار دوخ «آ «ییابوا» یاههوک

 رک
 ۵«اسکر کی «دیتسه لوغشم نذاذ لمع ماجنا هب هک یعقوم

 ردقنآ دیابن وفاذ .دینک هدافتسا وفاذ اي کتشلاب زا و دیشوپب

 نیا .دناشوپب مه ار امش یاهاپ ریز هک دشاب عیسو ای گر زب

 تروص نیا رد .دریگب رارق امش نساب ریز رد اهنت دیاب کتشلاب
 نوتس اهنت و دریگیم رارق وکیناذ ای هچفاحل یور رب امش یاهاپ

4. Mt Obai 5. Kesa 



 ۱۰۱ موس شخب

 هک تسا یشور نیا .ددرگیم رقتسم وفاذ یور رب امش تارقف
 هدافتسا نآ زا نذاذ ماجنا عقوم رد یبهذم ناربهر و اهادوب

 .دندرکیم

 «زوفاکناه» تیمضو دیناوتیم نتسشن یارب امش

 هدافتسا دروم ار (لماک سوتول) «ازوفاک هک » ای (سوتولهمین)
 یاپ «دیدیشنیم ازوفاک هک تیمضو هب هکیعقوم .دیهد رارق
 طخ .طیارش نیا رد .دیهد رارق ناتپچ نار یور رب ار ناتتسار
 رارق ناتنار یجراخ هرانک یاتسار رد دیاب امش یاپ ناتشگنا

 اهنت «دیریگب رارق ازوفاکناه تلاح رد دیهاوخیم هک یتقو .دریگب
 امش یاهسابل * .دیزاس رقتسم ناتتسار نار یور هب ار ناتپچ یاپ

 یاپ یور رب یروط ار ناتتسار تسد .دنشاب خارف و زیمت دیاب
 تسد .دریگب رارق الاب تمس هب نآ فک هک دیهد رارق ناتپچ

 نیا فک هک دیهد رارق ناتتسار تسد یور رب یلکشهب ار ناتپچ

 دیاب تسد ود تسش یاهتشگنا .دوش عقاو الاب تمس هب مه تسد

 یکیدزن رد دیاب امش تسد ود .دنشاب هتش هتشاد سامت مه هب یمک

 ا .دنریگب رارق قوف تیعضو هب ناتندب
 .دنوش عقاو فا

 درب ر رارق یدومع تلاح هب ًالماک دیاب امش تارقف نوتس

 هک نته نیا رد نذاذ ماجنا مسارم و پادآ ةرابرد هک هچنآ دییامرفب هجوت *

 و لامعا رد یتوافت نیرتکچرک نودب هد هتشون تسا شیپ لاس ۷۵ ۰ هب قلعتم

 و درذگیم نپاژ رد نذاذ یاهرالت رد مه زورما هک تسا یک و لسوریس هیبش «ریواصت
 (مجرتم) .دیدش انشآ اپنآ اب باتک هیلوا تاحفص رد



 نشیتیدم نذ/ ۷۲

 و دیوش مخ ولج هب هن .پچ تمس هن و دینک هیکت تسار تمس هب

 .دیدرگ لیامتم بقع هب هن

 یاههناش زا هک دشاب یطخ یاتسار رد دیاب امش یاهشوگ
 امش فان زا هک دشاب یطخ دادتما رد دیاب امش ینیب .درذگیم امش
 .دینابسچب ناتناهد فقس هب ًالماک ار ناتنابز .دنکیم روبع

 ای دینک زاب ار اهنآ یلیخ هکنیا هن یلو دیرادهگن زاب ار ناتنامشچ
 رد دیاب امش رکف و مسج .دیزاس کیدزن مه هب ار اهکلپ یلیخ
 هداد ماجنا قیمع مدزاب کی نآ زا سپ .دنریگب رارق یطیارش نینچ
 .دیهد همادا سفتت هب دعب و

 .دیریگب رارق تباث تلاح کی رد یداماس ماجنا یارب

 ندرکن رکف ةرابرد امش هنوگچ .دینک رکف ندرکن رکف رابرد
 *تقیرط اب هک تسا نذاذ ماجنا یارب یشور نیا ؟دیشیدن

 .دراد تقباطم

 ماگهب ماگ تروصهب هک تسین نشیتیدم یعون نداد

 و یداش «تقیرط یلصا هزاورد نذاذ مقاورد .دوش هتفرگارف .

 هک تسا ک ربتم یک ولسوریس زین و تسا (اناورین) یدبا شمارآ

 رد مهدزای دلج «یجنفافوذ نجوبوش ۰ احم ناش نشور هب
 نج ناک لاس نیلوا زا هام نیمهدزای

 سا رد (یدال ء۳٤۱۲)

 هئارا اجوش نیمشرپ «ناگ ادیشویوه
 ."دیدرگ

6. Dharma 



 ۱۰۳/ موس شخب

 یجنذاذوذ نجوبوش ةرابرد ییاهتشاددای

 رد «یجنذاذ ناک وف» .دشابیم وذ نجوبوش لوا دلج باتک نیا .۱
 .نپاژ رد «یجنذاذ نيا» و تسا هدش هتشون نیچ

 و میورب یداتسا دزن هب هک تسا ینعم نیا هب ًالومعم «نذ ناس» .۲

 لوفشم وگتفگ و هبحاصم هب وا اب ای میزادرپب کولسوریس هب وا رظن ریز
 .تسا نذاذ نامه «نذ ناس» یجنذ نگو د رظن هب .میوش

 یبانشور هب ادوب نآ ریز رد هک دراد هراشا یتخرد هب بلطم نیا .۳

 و ییاهبنارگ «تیدبا لوبمس ساملا .درک لماک ار دوخ تقیرط و هیسرآ
 .تسا تقیقح ینشور و تمواقم «یتخس «هداعلاقوف شزرا

 نیمجنپ هعموص هک تسا ییاج (یاهم گناوه) «ییابوا» هوک 6

 هب یجنذ نگود هراشا .تشاد رارق (۸۸۷۹۱) 50تنع «نینوک» ربهر

 .تسا کولسوریس یلصا نکر نتسشن هک تسا بلطم نیا رب یدیکاأت وا

 نیر) یبونج و (وتوس) یلامش هخاش ود هب نذ «ربهر نیمجنپ زا دعب یمک
 .دیدرگ میسقت (ییاذ

 قالطا یناتک هبج هب و تسا تیرکسناس هژاو کی «اسک» .۵

 نیا .دنشوپیم دوخ یابسابل ریاس یور رب ییادوب نابهار هک دوشیم

 .دشابیم ادوب یادر زا یلوبمس شوپور

 .دییامرفب هعجارم یجنذاذ ناکوف بلطم ٩ هرامش سیونریز هب ٩.
 رد لاس کی دودح رد شناوریپ و یجنذ نگو د هک یدبعم مان ۷

 نامتخاس لاحرد «یجیا ههیآ» دبعم ماگنفنآ اریز «دندرک تماقا نآ

 . دوب



 * "!ییامناذوا - ییامناذ - وذ نجوبوش

 «اهیداماس ناطلس» ۶

 یجنذ نگود یا ههیآ شراگن

 ار یهار (سوتول تیعضو رد نتسشن) «ازوفاک هک »تلاح
 نایم رد .ددرگیم یهتنم ناهج یاروام هب ًامیقتسم هک دیاشگیم
 هدندادیم ماجنا یبهذم ناربهر ریاس و ادوب هک یمسارم و بادآ

 دوجو تلاح نیا رد نتفرگ رارق زا رتدنمجرا و رتمرتحم یزیچ
 رب طلست زا ار نانمیرها و ام تعیرش نانمشد هک یگزیچ .تشادن

 نتفرگ رارق هب ام ۂقالع ؛دنکیم سویأم و درسلد ام نییآ و هناخ

 رقحم هبلک «تنس نیا رمتسم ماجنا اب .دشابیم ازوفاک هک طیارش رد
 هب ًاتدمع وا نانیشناج و ادوب .دوشیم لدب میفر یخاک هب ام نییآ
 یهجوت رگید تاعوضوم و لئاسم هب و دندوب لوغشم نذاذ ماجنا
 .دندادیمن ناشن

 هجورگیدنیماضم یاینداب نذاذ ۲یایند هک مینادب دیاب ام

* Shobogenzo Zanmai-Ozanmai 



 ۱۰۵ موس شخب

 هراصع و رهوج دیاب ام ع وضوم نیا زا عالطا اب .درادن یکارتشا

 راک هب ًالمع و مینک قیدصت ار نآ ؛میسانشب یبوخهب ار ادوب میلاعت

 یبهذم ناربهر و ادوب یاناورین و یهاگ آ هب هک یزیچ نامه - میربب
 دیاب ءمیتسه لوغشم نذاذ ماجنا هب ام هک یعقوم .دوشیم یهتنم وا
 ایآ .تسا یدومع ای یقفا ناهج هک مینک هعلاطم دروم نیا رد

 هیبش ایآ ؟تسا رادناج تیلاعف کی ایآ ؟تسا نتسشن نامه نذاذ
 ؟تسا رکفت مدع ای رکفت ؟تسا میظع یهام کی دیدش تیلاعف هب

 هاگنمیشن کی یور رب ام ایآ ؟تسا نآ ماجنا مدع ای راک ماجنا
 ایآ ؟مینکیم هیکت شیوخ مسج و رکف رب زونه اب میوشیم رقتسم
 اهر ار نامرکف و مسج زین و نتسشن لحم «مينيشنیم ام هکیعقوم

 زا یرایسب و اهشسرپ نیا دیاب ام «نذاذ ماجنا زا لبق ؟میزاسیم
 .میزاس نشور ار رگید تاعوضوم

 یازوفاک هک دیاب ام .میهد ماجنا ار مسج یازوفاک هک دیاب ام
 ار رکف و مسج ندرک اهر یازوفاک هک دیاب ام . میهد ماجنا ار رکف

 .میهد ماجنا

 نذاذ ماجنا» :تفگیم * "یجنذوج وين ودنت») نم دیقف داتسا

 هب دیناوتیم امش .تسین رکف و مسج ندرک اهر زا رتشیب یزیچ
 لامعا ماجنا .دیسرب «ازات ناکیش» ماجنا قیرط زا اهنت فده نیا
 رک ذ ندرک میظعت «ءرطعم یاهبوچ ندنازوس دننام یتامادقا و

 «.تسا هد وهيب اهارتوس ندناوخ و ندرک هبوت «نتفرگ

* Tendo Nyojo Zenji 



 نشیتیدم نذ/ ٩

 هک دوب یسک اهنت نم داتسا «هتشذگ لاس دص دنچ رد

 اهنت ؟دنک بحاصت ار یبهذم ناربهر و اهادوب یاهمشچ تسناوت

 و هیاپمه وا اب ناوتیم ار نیچ رد نذ دیتاسا زا یدودعم دادعت

 هک دناهتفای تسد تقیقح نیا هب دارفا زا یمک دادعت .تسناد هباشم

 «امراد ادوب» و تسا ییادوب تعیرش یلصا یاوتحم نامه نتسشن

 هبرجت یور زا یرتمک رایسب هدع .تسین نتسشن زا رتشیب یزیچ
 هجوتم یلیلق رایسب هدع یلو .تسا نتسشن طقف نتسشن دناهتفایرد

 .دشابیم ادوب تعیرش نامه ادوب تعیرش هک دناهدش هتکن نیا

 میراد مسج نتسشن .رکف نتسشن ات میراد رکف نتسشن یلو

 تارابع نیا موهفم هکنآ یارب .رکف و مسج ندرک اهر اب نتسشن

 و دینک نیرمت تسرد مه هک دیراد زاین نیا هب «دیروایب تسدەب ار

 قیرط زا دیاب امش . دیسانشب یبوخب ار یبهذم ناربهر و ادوب مه

 .دیزادرپب هعلاطم هب یهاگآ و هدارا شوه

 :تفگ تاسلج زا یکی رد «ادوب ینومایکاس»

 رد یداماس «دیریگب رارق ازوفاکهک تیعضو رد امش رگا»

 «.دنکیم یلجت و زورب امش مسج و رکف
 ار نآ تلیضف مدرم و تسا مدرم همه نیسحت دروم نذاذ ۱

 .دناهدرک کرد

 رون رد قرغ ار اجهمه هک تسا دیشروخ دننامهب نذاذ

 .دزاسیم

 دنوشیم نهذ ندش لتخم ثعاب هک یلبنت و یگ دولآب اوخ



 ۱۰۷ موس شخب

 یکبس و یباداش ساسحا ندب .دنوریم نیب زا (بیترتنیاعب)
 .ددرگیم مارآ و فافش مه رکف .دوریم نیب زا یگتسخ و دنکیم

 ییاهدژا دننام «تسا هتسشن (نذاذ یارب) یمارآهب هک یدرف

 .تسا هدز هربنچ شیوخ هنت درگ رب هک تسا

 تلاح رد ار یناسنا هک یریوصت هدهاشم اب یتح نوید هاش

 دینک روصت لاح .دوشیم ناساره مه ؛دهدیم ناشن ازوفاک هک

 دنیبب «تسا هدیسر ییانشور هب قیرط نیا زا هک ار یدرف یتقو

 و مارآ نتسشن اب .ددرگیم تشحو و سرت راچد ردقچ
 .تک رحیب

 تیعضو رد هک ناسنا کی هدهاشم اب ناوید هاش رگا

 نیاربانب ؛ددرگیم ناشیرپ و برطضم هتفرگ رارق ازوفاک هک
 هتفرگ رارق تلاح نیا رد هک یعقاو ناسنا کی تاجرد و لیاضف

 طیارش نیا رد هنازور نتفرگ رارق .تسین شرامش و هبساحم لباق
 یارب یتیاهن و دح ناوتیمن هک دراد تلیضف و طاشن «تک رب ردقنآ

 .درک روصت نآ

 دوخ ناوریپ هب الاب بتارم هب هجوتاب «ادوب ینومایکاس»
 .دنریگب رارق ازوفاک هک تیعضو رد هک داد روتسد

 نادرگاش شزومآ هب بیترت نیا هب ییادوب نایبرم ءاهدعب
 :دنتخادرپ شیوخ

 کو لسوریس هب ادوب تعیرش زا ج راخ هک یناکلاس»

 الغم .دنزرویم تردابم یبیجع تامادقا هب یهاگ «دنزادرپیم

 اپ کی یهورگ ای دنریگ یم رارق اپ ناتشگنا یور رب اهتدم یاهدع



 نشیتیدم نذ / ۸

 بصعتم و نیبکیراب دارفا نیا .دنراذگیم لباقم هناش یور رب ار

 اهنیا .دنروخیم هطوغ بیرف و غ ورد یایرد رد یلایخشوخ اب
 ورنیا زا .دنتسه هدننک هتسخ تدشهب و لداعتمان ییاهتیعضو

 ار ازوفاک هک دننکیم هیصوت شیوخ ناکلاس هب ییادوب نایبرم
 .دریگب رارق میقتسم و تسار ندب ات دننک باختنا

 و تسار مه وا رکف «دش میقتسم و تسار یدرف ندب رگا

 .دوشیم میقتسم
 ؛درادهگن میقتسم و تسار ار مسج دناوتب نتسشن زرط رگا

 طیارش نیا رد .دنک یریگشیپ مه رکف ترودک زا دناوتیم ًاملسم

 هدارا .دنکیم لمع تسرد و دوشیم تیاده تسار هار هب مه رکف

 یداماس نیمزرس هب ندیسر یارب .ددرگیم میقتسم و تسار مه

 نیا رد رگا .دوب دنمهرهب میقتسم و تسار یرکف و مسج زا دیاب

 «.دیسریم یداماس نیمزرس یناطلس هب «دیزادرپب نیرمت هب طیارش
 ناطلس هک دیروایب نامیا تقیقح نیا هب دیاب امش الاح

 مامت .تسا ازوفاک هک طیارش رد نتفرگ رارق نامه اهیداماس
 .دنیآیم باسحهب یداماس نیا مداخ ای مزالم ؛رگید یاهیداماس

 تسار و رکف ندوب تسار «مسج ندوب تسار یانعمهب ازوفاک هک

 نیا زا یبهذم ناربهر ریاس و اهادوب .تسا رکف و مسج ندوب
 و ادوب تعیرش هراصع .دناهدیسر ییانشور و قارشا هب قیرط
 .تسا هتفهن هتکن نیا رد مه یگدنز

 رد ناوختسا زغم و ناوختسا «تشوگ «تسوپ نیاابام

 رد ییاورمکح هب طیارش نیا رد و ميريگیم رارق ازوفاکهک تیعضو



 ۱۰۹ / موس شخب

 رارق تلاح نیا رد هشيمه ادوب .مییایم لیان یداماس هروح

 یلو «تخومآیم شیوخ زاتمم نادرگ اش هب ار شور نیا وا .تشاد
 هراصع نیا .تسا هتفرگ رارق ناگمه سرتسد رد تبهوم نیا الاح

 یرتعیفر ماقم هب هادوب تفه دییأت اب هک تسا تییادوب رهوج و
 تاماقم نیا هب «طیارش نیا رد نتفرگ رارق اب مه امش و هدیسر ۳۹ 1 ¥ ۳ 2

 . دیس ریم

 دبعم رد و دمآ نیچ هب دنه زا «امراهدیدوب» «گرزب ربهر
 «دوب هداد رارق عطاقتم تیعضو هبار اهاپ هک یلاحرد ««نیروش»)

 هک ینوخ .تفرگ دوخ رد ار نیچ نیمزرس مامت تییادوب هحیار نا 8 2 5 3 ا 1

 زا لبق .تسازوفاک هک درادیم هگن لاعف و هدنز ار تییادوب دبلاک
 .دنتشادن یهاگآ تقیقح نیا زا مدرم «نیچ هب وا دورو

 و تسویپ نیروش دبعم رد نانآ عمج هب و تفر ییانشور ناکلاس

 کی رد تلاح نیا هب - یدامتم نایلاس یارب زور و بش لماک

 تایلوغشم و یگدنز یاهیگتسبلد و دنام یقاب هداتفارود لگنج
 .دنزاس لوغشم دوخ هب ار وا یاهظحل دنتسناوتن یویند

 ییامناذوا - ییامناذوذ نجوبوش ةرابرد یتاکن

 لماک ناونع .تسا «وذ نجوبوش» یاهدلج زا یکی نتم نیا ۱



 نشیتیدم نذ/ ۰

 اهیداماس مامت ناطلس هک یداماس کی» :تسا تروص نیا هب باتک

 «.دیآ یم رامشهب
 هب لیدبت ناهج مامت «میریگیم رارق نذاذ تلاح رد ام هک یعقوم .۲

 اب لاثم یارب «میزادرپیم رگید یاهراک هب هک یتقو .دوشیم نذاذ یایند

 نانکاس مامت .دوشیم دربن یایند هب لیدبت نامج مامت «میگنجیم نارگید

 حاورا «دنتسه خزود نکاس هک ییاہنآ زا معا ؛اراسماس هزوح شش

 یایند مه اب یگمه ینامسآ تادوجوم و ثیبخ حاورا «تاناویح «هنسرگ
 یعیفر تاجرد هب ار اراسماس ناہج نیا نذاذ .دنهدیم لیکشت ار اراسماس
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 (یدالیم ۱۲۲-۱۱۱۳ ۸) * گنیجار گنوت نایت .۳
 .تسا رهوگ ای درخ زا یدامن و لبمس مشچ .؛
 هتشذگ رد هک هدش هراشا عوضوم نیا هب اهارتوس زا يخرب رد .۵

 هدوب ادوب ینومایک اس اہنآ نیمتفه هک دناهدمآ نابج نیا هب ادوب تفه

 .تسا

* Tiantong Rujing 



 :زا ییاههدیزگ

 "یکنوم یبوذ وذ نجوبوش
 (یجنذ نگود زا ییاههتفگ )

 یجنذوجا نک طسوت هدشتبث

۱-۱ 
 وا میلاعت ورهلابند ام هک دراد ار انعم نیا ندوب ادوب رسپ

 ششوک مامت دیاب . میراذگب ماگ تییادوب هریاد هب ًامیقتسم.و میشاب

 .مینک راتفر وا میلاعت قباطی ًالماک هک دشاب اتسار نیا رد ام
 و دراد مان ازات ناکیش «تسادوب میلاعت اب قباطم هک یکولسوریس

 ماجنا ۲لگنج رد هورگ نیا هک یمسارم و بادآ مامت نآ رد

 .دینک رکفت و قمعت ًاقیقد انعم نیا رد .تسا دوجوم دنهدیم

۱-۲ 

 دیاب «دنلوفشم کو لس و ریس هب تقیرط نیا رد هک یناسک
 نذ داتسا طسوت هک دنشاب هتشاد هحوت ینیئاوق هب ًاقيقد

 رد دياب هک هچنآ نیناوق نیارد .تسا هدش میظنت "«وجوک ایه»

Shobogenzo Zuimonki 2. Sorin1.  
Hyakujo3.  



 نشیتیدم نذ / ۴۲

 الماک - نذاذ ماجنا هوحن هلمجزا - دریگب رارق هجوت دروم هعموص
 رد ؟س دقم یاهدیآ ندناوخ موهفم و انعم .تسا هدش صخشم

 یبهذم نیناوق یارچ و نوچ نودب و لماک تاعارم و بش و زور
 هباشم و قباطم الماک - ازات ناکیش ماجنا زجب یزیچ

 شور و هار اهنت دیاب ام .تسین - یناتساب ناداتسا کو لسوریس

 هوحن رد ار دوخ یصخش تایرظن هکنآ نودب «میهد همادا ار اهنآ

 لیاق تیحجرا شیوخ راکفا یارب ای میهد تلاخد نآ یارجا

 یگ دنز هنامز و رصع نیا مدرم اب ماگمه و هارمه دیاب ام .میوش
 رادافو و دنبیاپ هتشذگ یبهذم ناربهر رادرک و راتفرهب یلو مینک

 .مینامب

۱-۶4 

 دربراک «یدرف تفرشیپ یارب یساسا لصا بهار کی یارب

 رد هک دنک هجوت هتکن نیا هب دیابن وا .دشابیم ازات ناکیش هیور

 ار هطوبرم بادآ یتسردب وا رگا .تسا ندوک ای گنرز اتسار نیا
 درگ دهاوخ تفرشیپ یعیبط تروصب دهد ماجنا

۱-4 

 دیاب ام ار یلامعا هچ ءادوب تقیرط هعلاطم ردر») :دیسرپ وجا

 نییآ نیا هب ام یگ درپسرس رگنایامن هک مینک ارجا و باختنا
 درف یاهتیلباق و قالخا هب یگتسب نيا» :داد باوج نگ ود «.دشاب
 ام هب تسدهب تسد و لسن زا دعب لسن «لاحمب ات هچنآ یلو دراد

 .دییامرفب هجوت لصف نیا ینایاپ تمسف یاهتشاددای هب ۰٤



 ۱۱۳ موس شخب

 ماجنا «دناهتشاد دیکأت نآ رب سدقم دارفا و ناربهر هیلک و هدیسر

 نيچ رد .هعماج طسوتم تاقبط مه و نییاپ تاقبط مه ءالاب تاقبط

 ؛مدینش «وجوین ودنت» مداتسا زا ار بلاطم نیا نم هکنآ زا سپ

 .مدش لوغشم نذاذ ماجنا هب زور و بش ینالوط تدم یارب

۲-۹ 

 داتسا کی نانخس زا یادعومحم ینامز «مدوب هک نيچ رد

 زا هک بهار کی عقوم نآ رد .مدرکیم هعلاطم ار یناتساب

 هب ناوارف هقالع و تقادص اب و دوب هدمآ «نآوچیش»

 :دیسرپ نم زا دوب لوغشم ک و لسوریس
 ««؟تسیچ اهراتفگ نیا ندناوخ هدیاف)»

 ناداتسا لامعا ماجنا هوحن زا مهاوخیم نم : مداد باوج نم

 «.موش هاگ آ یمیدق

 «؟دراد یاهدیاف هچ راک نيا» :تفگ نم هب بهار

 «متشگ رب مهاگ داز هب هکیتقو مهاوخیم نم» :متفگوا هب نم
 «.مزومایب مدرم هب ار بلاطم نیا

 ءاهدعب «؟دراد یاهدیاف هچ تیاهنرد)») :تفگ نم هب بهار

 نیا هب و مدومن قمعت اهنآ یور رب و مدرک تقد اهتبحص نیا هب نم
 اب یمیدق ناداتسا یاهتفگ ظفح ای یریگ دای» :هک مدرب یپ هتکن

 رثوم و دیفم نارگید لافغا یاتسار رد دناوتیم اهنت ءاهناوک حرط

 مک ولسوریس دوبهب و لامعا ماجنا رد یتفرشیپ هن بلاطم نیا .دشاب



 نشیتیدم نذ/ 4

 اب مناوتیم «منادن نتفگ یارب مه هملک کی یتح رگا نیاربانب
 بتارم و مزومایب نارگید هب ار یدایز بلاطم «نتسشن تسرد
 «* .مهدناشن یرتدیفم تروص هب ار منییآ هب شیوخ یگ درپسرس
 نم .تسا هتفهن اههتفگ نیا رد یدایز قیاقح منکیم لایخ نم
 زا و متخاس فقوتم ار منادرگاش هب نارگید یاههتفگ شزومآ

 نتسشن تسرد یور رب ار مششوک مامت نامیا و تقادص یور
 لح هب مناوتیم رتهب طیارش نا دود .متخاس گشتم (نذاذ ماجنا)

 .مزادرپب مهم لئاسم ریسفت و

۲-۳ 

 نتسشن .دهدیم ناشن ار ادوب مسر و هار ییاهنتهب نتسشن

 هب دیناوتیم بیترت نیاهب .تسا هراک ندادن ماجنا زا ترابع

 یمهم هتکن نیا زا ادج .دیزادرپب ؟دوخ نتخاس هب لکش نیرتهب
 .درادن دوجو ادوب نییآ رد یسررب و وجتسج یارب
۲-۲۵ 

 «متشاد تماقا "«ودنات» ۀعموص رد و نیچ رد نم هکیعقوم

 ات بش ره ام .دوب نابهار ربهر و سیئر «وجوین» گر زب داتسا
 رد یهاتوک باوخ زا سپ و میتخادرپیم نذاذ ماجنا هب ۱۱ تعاس

 نذاذ ماجنا هب و هدش رادیب هرابود بشهمین زا دعب مین و ود تعاس

 رانک رد رالات رد تاسلج هبلک رد نابهار ربهر .ميدشیم لوغشم

 هب شناد و ملع بسک ؛مه ناریا هیفوص و شیوارد یاههقرف زا یخرب رد *

 نآ زا هکلب «دننادیمن دیفم کولس و ریس یارب اپنتهن ار نآ و هدش یبن دایز نازیم

 (مجرتم) .دننکیم دای تقیقح ربارب رد باجح یعون ناونعهب



 ۱۱۵ موس شخب

 نخس یاهملک یتح هاگچیه یلو ؛تفاییم روضح نابهار
 .تفگیمن

 ورف باوخ هب نابهار زا یرایسب «میدوب هتسشن هک یتدم رد

 هنشاپ اب و درکیم تک رح رالات درگ رد یمارآهب وا .دنتفریم
 نیرمت هب و دزاس رادیب ار نانآ ات تفوک ی م اهنآ هناش هب ییاپمد

 ۸«ودوش)) هب وا «دندادیم همادا دوخ باوخ هب اهنآ رگا .دراداو

 هک درکیم تساوخرد راضح زا و تخاونیم گنز و تفریم

 عون نیا زا یبلاطم نایب هب ناهگان وا یهاگ .دننک نشور ار اهعمش
 :تخادرپیم

 رد امش هچ یارب ؟ تسیچ تلغغ زا رپ یاهباوخ نیا هدیاف»
 کر ات امش یفده هچ یارب ؟ دیاهدش عمج نابهار رالات نیا

 ؟ دیاهدروآ یور هعموص نیا هب و هدش ایند

 و تحار یگ دنز یسک هچ ناہج نیا رد دینک رکف
 روشک نیا رب هک نیچ ناقاخ یتح ؟دراد یرسدردیب

 و ناریزو ای دننکيم ییاورمکح داد و لدع اب عیسو
 «یناوید یاهراک ماجنا هب یرادافو و هقالع اب هک نامکاح

 جنر .دنرادن یتحار یگ دنز مه دنلونشم یرگشل و یروشک

 و حرش و یروآ دای هب یزاین رتنییاپ تاقبط تمحز و
 .درادن ریسفت

 هب و هدیشک رانک تاقشم و اهدرد نیا زا ار دوخ امش

 دینک روصت ؟ دینارذگب تلاطب هب ار رمع ات دیاهدمآ هعموص
 زا سپ گرم و یگ دنز ؟ تسیچ اهراک نیا هجیتن و لصاح ˆ

 چیه .دنتسه یمیظع و هدیچیپ نیماضم و لئاسم «نآ



 نشینیدم نذ /. ۰۹

 و تسین یدبا و یمئاد ام یکاخ ناہج نیا رد یزیچ
 هک تسا یبلاطم نیا .دوشیم لیدبت و رییغت راچد تعرسهب

 و هجوت انآ هب نذ سرادم رد مه و یداع سرادم رد مه
 نکمم ادرف اي بشما .دوشیم دیکات اهنآ تیمها ؛رابرد
 هک مینادیمن دوجونپا اب .میریمب ای میوش ضیرم ام تسا

 تدم رد .دیآیم ام غارس هب یرامیب هچ ای میریمیم هنوگچ
 ار رگ دنز هک: تما تابش تیام «میاهدنز ام هک یهاتوک

 تعیرش مسارم ماجنا زا و مینارذگب یگ دوہیب و تلاهج هب
 «دننک راتفر امش لثم همه رگا .ميزروب تلف شیوخ

 یاهدع رگا «سکعرب .دوریم نیب زا و دریمیم ادوب تعیرش
 رد ادوب تسیرش «دنزادرپب نذاذ ماجنا هب هقالع و قشع اب

 و لبنت امش رگا .دوشیم افوکش و دباییم توارط روشک
 هدرمژپ و فیعض جیردتهب ییادوب تعیرش «دیشاب دومخ

 توارطاب و باداش ار نآ هک تسین یسک و دوشیم
 «.دزاس

 نیا هک مدرک هدهاشم مدوب وأ نانخس دهاش هک رابدنچ نم

 و قشع اب دارفا و درک داجیا عمج رد یدایز قوشو روش اههتفگ
 ۱ .دنتخادرپ نذاذ هب هقالع

۲-۳۹ 

 یاهسرد رد ؟رکف ای دوشیم لصاح مسج قیرط زا هار ایآ

 رگیدکی زا ناوتیمن ار رکف و مسج هک اجنآ زا دوشیم هتفگ هفسلف
 لصاح - ود ره- رکف و مسج قیرط زا هار نیاربانب درک ادج
 قفوم قیرط یط رد مسج کمک اب ؛دوجو نیا اب .دوشیم



 ۱۱۷ / موس شخب

 هک اجنآ زا «دوشیم هتفگ هفسالف رظن راهظا رد یتح اریز ءمیوشیم

 هب قیرط یط زین نذ رد «دنتسین ادج رگیدکی زا رکف و مسج
 .دوشیم لصاح - ود ره رکف و مسج کمک

 ردقره «مینکیم رکف اهنت ادوب تقیرط ۂرابرد ام هک یعقوم ات

 یتح «میسریمن فده هب زگ ره - دشاب ینالوط تدم نیا هک مه
 .درذگب یسانشنیمز رصع دنچ یتح و اهنرق ءاهلاس «اهتدم رگا

 و مینک اهر ار نامرکف هک میوشیم کیدزن فده هب ام یعقوم

 .میراذگب رانک هب ار شیوخ تامولعم و یصخش یاهرظنهطقن هیلک
 ثداوح یهاگ .دیامنیم ام هب ار شدوخ هار طیارش نیا رد

 هب ندیسر و هار فشک تابجوم طوبرمان رهاظهب و تیمهایب

 زا سپ ؟ناگ رزب زا یکی لاثم یارب .دنزاسیم مهارف ار ییانشور
 زا سپ ۱"یرگید و تفای تسد تقیقح هب وله یاههفوکش هدهاشم

 راکفا و یصخش یاهرظنطقن مامت درف هک تسا یاهلحرم نیا

 یک و ِ ار شیوخ

1 

 .دیزادرپب نذاذ نیرمت

4-4 

 رد ی رد  «یوه» مان هب ند ن یکی ینامز د یدبعم رد ۲ ان هب نذ ناداتسا زا ام ز

  تلع هب و درکی م یگ دنز نابهار ربهر و سیئر E هوک



 نشیتیدم نذ / ۸

 جنر رد هعموص نانکاس «دبعم نامتخاس رد دايز یاهیبارخ داجیا

 راهظا درک ندید دبعم یانب زا هک یرامعم .دندوب باذع و

 نذ داتسا .دوش میمرت دیاب رتدوز هچره نامتخاس نیا هک تشاد

 :تفگ

 لباقریغ یاهیبارخ و اپبیسآ راچد نامتخاس یانب دنچره»

 رد .ددرگ فقوتم دیابن کولس و ریس یلو «هدش یمیمرت

 ریز رد و نیمز یور «نذاذ ماجنا یارب اج نیرتهب طیارش نیا
 میناوتیم ام «هدش ناریو دبعم زا یتمسق رگا .تسا اہتخرد
 ناکلاس رگا .ميزادرپب نذاذ ماجنا هب نآ یاهتمسق ریاس رد

 هب دنتسناوتیم عیفر ینامتخاس راوج رد اهنت تقیرط

 انب رهاوج و الط زا یدبعم هک دوب هتسیاش «دنسرب ییانشور
 رد ام هک درادن یگتسب نیا هب ییانشور بسک .میدرک ی م

 بنت .میریگب رارق دب هچ ای بوخ هچ ییانب جراخ ای لخاد
 رد ردقچ ام هک تسا نیا تسا مہم اتسار نیا رد هک یلماع

 «.میهدب ناشن دوخ زا راکتشپ و ششوک «یمس نذاذ ماجنا

۳ 
 نيچ رد .تسا نذاذ ماجنا نذ تقیرط رد هلأسم نیرتیتایح

 یدرف رگا .دناهدیسر فده هب نذاذ ماجنا اب اهنت دارفا زا یرایسب

 رگا یتح هدزاس زکر متم نداد رمتسم ماجنا رد ار دوخ یاوق مامت

 تسرد باوج مه هداس لاوس کی هب دناوتن و دشاب ینادان ناسنا

 «دنارذگیم هعلاطم هب ار دوخ تاقوا رتشیب هک اجنآ زا ؛دیوگب

 ناکلاس نیاربانب .دیآیم باسح هب هتسجرب شوهاب ناسنا کی
 نهذ و دنزادرپب ازات ناکیش ماجنا هب بلق میمص زا دیاب قیرط نیا



 ۱۱۹/ موس شخب

 ریاس و ادوب هار .دنزاسن رگید یاهزیچ هجوتم هدوهیب ار دوخ

 هب نیاربانب .تسین نذاذ ماجنا زا رتشیب یزیچ یبهذم ناربهر
 .دیزاسن لوغشم ار ناتدوخ یرگید یاهزیچ

 زا تامولعم بسک :تسا هتفگ «(وجار) هتشذگ یاهنامز رد

 و نتسشن و یمیدق ناداتسا یاههتفگ یواح بتک ندناوخ قیرط

 ناگ رزب نانخس هعلاطم هب هک یعقوم یلو .تسا رودقم ندرک لمع
 لیان ینعم کی تفایرد هب هملک اهدص نايم زا «میزادرپیم تقیرط

 ره رد «میراذگیم لمع رد مدق هک یتقو هک یتروصرد .مییآیم
 هک ی ناسک نیاربانب .دیآیم لصاح ام یارب یناعم زا ییایند هظحل

 نذاذ نیرمت هب رتشیب تسا مزال ؛دنراد نذ رد یمک هبرجت و شناد

 ۱ .دنزادرپب

 اهناوک هعلاطم زا رگا یتح :تسا هتفگ هنیمز نیا رد نگود
 تامولعم نیا دیآ لصاح امش یارب یعیسو یاهشناد و تاعالطا

 مهارف ار امش یترپساوح لیاسو تسا نکمم اهنت کو لسوریس رد
 تامولعم بسک امش مهم فده دیابن مه نتسشن نامز رد .دنزاس

 طیارش رد نتسشن اهنت هک دیشاب هتشاد دایب .دشاب اهزار فشک و

 هک هدوب یهار نآ یاهدرواتسد هب هجوت و راظتنا نودب «نذاذ

 * .دناهدرک یط یبهذم ناربهر و اهادوب

 ره - ازات ناکیش ماجنا و هعلاطم هب ناتساب ناداتسا دنچره

 زا باتتجا و هدرتسگ لاح نامز کرد نذاذ رمتسم ماجنا رد یلصا فده *
 لماش ار یهاتوک تاظحل اپنت یروتاس .تسا هرمزور شپت زا رپ و کرحترپ یگدنز
 (مجرتم) .دوشیم



 نشیتیدم نذ/ ۰

 لیاق یواسم شزرا ود نیا یاربیلو «دناهتشاد هراشا ود

 هعلاطم دنچ ره .دناهتشاد دیکأت نتسشن رب لد هت زا اهنآ .دناهدوبن
 تیاده بحوم «یمیدق ناداتسا راتفر و رادرک هنیمز رد یبلاطم

 رد اهنت مه دارفا نیا یلو «هدش ییانشور تمس هب دارفا زا یخرب

 تلاح رد هک دناهداد ناشن ار شیوخ تقایل و یگتسیاش یطیارش
 تیعضو رد یگتسیاش و رنه نیرتگ ر زب .دناهدرک لمع هتسشن

 .دوشیم رهاظ هتسشن

۵۸ ۱ 
 اهزیچ ادوب تعیرش هب یگتسبلد هک دیشابن رکف نیا هب زگ ره

 زا تعاطا دیاب امش فده .دراد یپرد امش یارب ار ییاهزایتما و

 رگا .دشاب تعیرش و تقیرط رطاخهب اهنت تعیرش و تقیرط

 طیارش رد ردقنآ و دینک همزمز ار هدیزگ رب تاملک و ارتوس نارازه

 و هدوسرف امش نمیشن لحم ریصح ای ایروب هک دیریگب رارق نذاذ
 و تاجن هب هار دیراد یشاداپ و دزم راظتنا هک یعقوم ات ددرگ هراپ

 «یکنوم ییوذوذ نجوبوش» باتک ۀرابرد ییاهتشادداب

 یجنذ نگود تانایب زا یاهعومجم «یکنوم ییوذوف نجوبوش» .۱
 هب اههتفگ نیا یعقوم .تسا هدش یروآممج «یجنذوجا» طسوت هک تسا

 رد ار «یجوشوک» مان هب شیوخ دبعم نیلوا نگود هک دیسر تبث

 ررکم تادیکات دهاش یکنوم یبوذ رد .داہن انب - وتویک - «ازوک اکو ف»



 ۱۲۱۲ موس شخب

 هب هقالع ندرک اهر «بان و صلاخ رقف «نذاذ ماجنا دروم رد نگود

 و یدرف یاپیرظنگنت زا ییادج «تردق بسک و یزودنالام «یبلطترپش

 نیا رد .ميشابیم کولسوریس یارب امنهار ناونعهب یریپ و داتسا شنیزگ

 - یلمع کولسوریس هب ار ناکلاس هک هدش هجوت یبلاطم هب رتشیب شنیز
 .دنک یم بیغرت و قیوشت - یاهناخ بتکم یاهلاق و لیق هن

 قالطا یبباشم ناکم ای لگنج هب یظفللاتحن تروصهب 50:0 .۲
 .دراد دوجو نوگانوگ یاهتخرد عاونا زا یاهعومجم هک دوشیم

 ای همانماظن نیلوا (یدالیم ۸۱-۷۲۰ () 13)هادْز0 نذ داتسا ۳

 زا .تشون 13.گنععت مان اب ار نذ دباعم طباوض و طباور رب مکاح نیناوق
 .دننادیم نذ مجسنم و گر زب دباعم راذگناینب ار وا رگید یوس

 تیرکسناس هژاو لدامم هک تسا 300۳010 هب هراشا .۽

 ناربهر راصق و زجوم تاملک زا یخرب هب و تسا «ارتوس الاجامهرب»
 .دنک یم هراشا ادوب نییآ رد «انایاهام» هخاش یبهذم

 :دنوریم راک هب ریز یناعم هب «ییوم» ای «ییوف» ینپاژ نابز رد .۵

 اههدیدپ و عیافو هب توافتیب «ندرکن یراک و ندادن ماجنا ار یلمع

 .ندرکن دافتنا ای دیجمت اہنآ ؛رابرد و نتسیرگن
 ` تیهام هب هراشا و دشابیم «دوخ یقیقح هندب» یلصا هلمج +

 ۱ .دراد تواضق عون ره و رظن راهظا نودب ءایشا یعقاو
 Tiantong ینیچ حالطصا رد 5

 اجنیا رد .(ودوس) نابهار رالات تشپ رذ قاتا ای نلاس کی ۸

 ناکلاس هب ار یبلاطم «هعموص گر زب ربهر زا یگ دنیامن هب نابهار تسرپرس
 .دهدیم اپنآ هب ار یتأرک ذت و دنکیم دزشوگ

9. Ling Un Zhigin )( - ?) 



 نشیتیدم نذ / ۲۳

10. Xiangyan Zhixian (? - 840) 

11. Yangi Fanghui (966 - 1049) 



 باتک زا یباههدیزگ

 ییامناذ ۔ وزویموک
 "«یجنذوجا نک شراگن»

 هک مراد هضرع یناسک هب ار دنچ یحیاصن منادیم مزال

 نهذ زا یصاخ تلاح هب هن .دنزادرپیم نذاذ نیرمت هب هناقداص

 و شوه هب .دیهد رارق هجوت دروم ار یصاخ یش هن و دیروایب یور
 یاهدرواتسد هب دایز .دیزانن صاخ یاهزایتما ناونعهب دوخ لقع

 - شیوخ دوجو مامت .دیشابن هرغ نیرمت یاهرالات رد شیوخ یلبق
 زگ ره و دینک ادها ریبک یوزویموک هب ار- دوخ رکف مه و ندب مه
 قارشا هب ندیسر فده اب .دینکن هاگن ناترس تشپ هب هار نیا رد

 رود دوخ زا دنس یم امش نهذ هب هک ار هچنآ تنوشخ و ترفن

 ناتراکفا «دینکن بیقعت ار ناتدوخ راکفا امش رگا .دینیشنب راوتسا

 رد نانچنآ .دنزادرپیمن ییامنتردق و ییامندوخ هب دوخبدوخ



 نشیتیدم نذ / ۴

 امش رطاخ رد رگا .دینکب دامتعا شیوخ قیمع یاهمدزاب و اهمد هب
 یهجوت اهنآ هب رگا- دیآ دیدپ مه هشیدنا رازه راهچ و داتشه
 نیبزا (هنالقاع یهجوتیب) انجارپ هیاس رد یگداسب ۔ دینکن
 مامت رد هکلب «(نذاذ یارب) نتسشن تاظحل رد اهنت هن .دنوریم

 شیوخ فارطا یاههدیدپ هب ؛دیرادیمرب هک ییاهماگ و تاظحل
 هب هن «دیشاب یاهدرم ناسنا دننام تاظحل مامت رد .دیشاب توافتیب

 ثداوح و عیاقو هب تبسن هن و دینک یهجوت شیوخ یاهرظنهطقن
 . دیزادرپب یرواد هب یطیحم

 ؛ندومن سمل و ندرک شوگ «مدزاب و مد طیارش رد رگا
 تسد ناشخرد شمارآ هب «دیزادرپن ییایشزرا و رکفت هب دیناوتب
 رد هک دیاهدرک ادیپ یسرتسد یوترپ هب هرگید ترابعهب ای دیاهتفای

 زا یسک رگا هتبلا .دناهدیسر تدحو هب امش رکف و مسج نآ هیاس

 زا هک تسا یراظتنا نیا .دییوگب باوج وا هب درک یلاوس امش

 و همهمه نایم رد یتح .دوریم ود ره ؛ملاع و یماع دارفا
 هن ءاهلگ هن و لگنج هن .دیشاب توافتیب و مارآ یگ دنز یاهتیلاعف
 هن و یدنلب هن «تاناویح هن و اهناسنا هن ءاهگ رب هن و اهیزبس

 و صیخشت هب لیامت و هدارا رگا «عبرم هن و درگ هن «یهاتوک
 و رون .دنرادن مه اب یتوافت ای دوجو ناتیارب «دشابن امش رد قیرفت

 قارشا .دننک ادیپ رییغت ای دنوش دوبان ثداوح نیا اب دیابن قارشا

 و تیفیک هب و دنک یلجت شوجدوخ تروص هب و دوخبدوخ دیاب
 رون یاهظحل «یتسه زاغآ زا .دشابن طبترم و یکتم امش ینهذ هنیمز
 یکتم و لقتسم یدوجو قارشا وترپ .تسا هدوبن دومخ و نکاس



 ۱۲۵ / موس شخب

 اب هن و هدش رتشیب نآ غ ورف ناسیدق دلوت اب هن .دراد تاذ هب

 نیا امش دلوت اب هن .تسا هتفرگ یتساک نآ راونا ناگ رزب نیا تافو

 اب هن .دریگیم یتساک امش گرم اب هن و هدرک ادیپ یشیازفا غ ورف
 نادان دارفا روفو اب هن و دنکیم ادیپ شیازفا نادنمشناد ترثک

 هن و دنکیم ادیپ شیازفا امش هدارا اب هن .دباییم یتساک نآ نازیم

 هن و یرهاظ هن ءدراد یتیعقوم هن .دوریم نیبزا امش ینمشد اب

 هن .دوشیم هدیدپ نیا زا هک تسا یهیجوت نیرتلماک نیا .یمان
 نآ .دینک درط ار نآ هک دیرداق هن و دیریگب ارنآ دیناوتیم

 اب یلو «ینتفایتسد هن و تسا ینتفایرد هن هک تسا ینومضم

 زا اجهمه ."دنک ذوفن ندب یاهتمسق مامت هب دناوتیم دوجونیا

 نیا .دریگیم ییانشور هوترپ نیا زا- خ زود قامعا ات تشهب جوا
 .تسا یناحور و روصت لباقریغ «ک رد لباقریغ «ینامسآ وترپ
 کرد یارب ار شیوخ دوجو تیمیمص و هقالع لامک اب امش رگا
 «دیشاب هتشاد نامیا میهافم نیا هب ًاقیمع و هدرک هدامآ انعم نیا

 ای نتشاد تحص ةرابرد نارگید زا هک دش دیهاوخن روبجم رگید

 امش یامنهار ای ملعم هک دیشابن نآ لابندهب .دیشاب هتشاد داقتعا

 دیشابن نیا رظتنم ؟هن ای دیاهدیسر ییانشور هب امش هک دهد یهاوگ

 یسنج لایما هب دایز .دیشاب نکسم و اذغ ؛سابل رکف هب رتمک

 . دیشاب هتشادن یگتسباو و یگتسبلد
 یاهکرب هک ؟«وحود» لزنمرس رد قارشا نیا هزاغآ رد



 نشیتیدم نذ / ۹

 هراصع نذاذ .دریگیم لکش «تسام تعیرش سونابقا زا زیچان
 نودب و هناقداص هک تسا نآ هب بستنم کولسوریس و تعیرش

 .دیشاب راوتسا و ممصم هار نیا رد .تسا هدیسر ام تسد هب رییغت

 «یتشهب تادوجوم «هتسراو یاهناسنا دننام .دینیشنن رورش

 ماجنا هب بیترت نیا هب .دینک راتفر اه «اک هیتارپ») و اه«اک اوارس»)

 هار .دینکن فلت ار شیوخ تاقوا هدوهیب .دیزادرپب ازات ناک یش

 قالطا ییامناذ - وزویموک تقیرط نیا هب .تساتسار نیا رد تسرد

 .کاردا و روصت لباقریغ یدازآ .دوشیم

 ییامناذ - ویموک ةرابرد ییاهتشاددای

 ره زا هعطاس راونا اشنم (0:61 10۳01050) ریبک یوزویموک ۱

 نیا .دنزرویم قشع نادب هک دوشیم طوبرم ینعوم دارفا هب و تسا تقیرط

 راکشآ شیوخ رون اب ار قیاقح و دیادزیم ار لہج یامیکیرات اهرون
 .دزاسیم

 رد (یدالیم ۱۱۹۸-۱۲۸۰ ) (۴0۲۲ ۴0 Zeەزiا) یجنذوجا نک ۲

 هعموص رد ییادوب بهار کی ناونعهب یگلاس ۲۱ رد و دش دلوتم رتویک
 رظن ریز ار تقیرط هیلوا میلاعت وا .دیدرگ رقتسم «ییادنات»

 درک تعجارم نیچ زا یجنذ نگو د هک یتقو .تفرگ ارف «نینوشوک و ش»
 «یجوشوک » دبعم هکنآ زا سپ .درک تاقالم «یجنینک » رد ار وا وجا

 دننام هب یجنذ نگو د گرم مقوم ات یو .تسویپ نآ هب وا .دش سیسأت

 «یجیا ههیآ» نابهار سیئر نیمود وا .درک یگ دنز وا اب هارمه و «مژالم



 ۱۲۷ موس شخب
۰ 

 سپ و درک شیوخ ریپ و داتسا هب تمدخ فرص ار شیوخ رمع مامت و دوب
 باتک .درک لقتنم دعب یاهلسن هب ار یو میلاعت هناقداص «وا گرم زا

 راگ دای هب رادافو کلاس نیا زا هک تسا ینتم انت «ییامناذ - وزویموک»
 .تسا هدنام

 .دییامرفب هعجارم «یجنذاذ ناکوف» 4 هرامش سیونریز هب ۳
 و تسا «تقیرط لحم» یانعمهب (وجود) 12030 هژاو «لصارد ٤.

 رد .تخادرپیم قیرط یط هب «ادوب ینومایکاس» هک دراد ییاج هب هراشا

 ماجنا نذاذ نآ رد هک دوشیم قالطا یلحم هب ابنتهن هژاو نیا ام رصع

 یمزر یاهشزرو زا یخرب هک دوشیم هتفگ مه ینک اما هب هکلب «دریگ یم

 رد درگ نه ماجنا نآ رد هریغ و هئاراک «ودنک «ودوج دننام نپاژ گنهرف

 هاگیاج مه و نیرمت لحم مه «دراد ار ینعم ود ره وجود ترابع نیا

 .قارشا هب ندیسر

 رد اپنآ فده هک دراد هراشا یدارفا نشرت هب ترابع نیا رد .۵

 نتسشن زا روظنم .تسا شاداپ بسک - تادابع هلمجزا - یراک ره ماجنا
 هک تسا یناسک رظنهطقن 38000۳-۲:2/۲612 و 58727202 تلاح رد

 رد نگو د .دنزادرپیم نذاذ ماجنا هب اراسماس زا ییاهر و تاجن رطاخهب

 :دیوگیم دوخ میلاعت زا یکی

 زیگنالد «ادوب اک هیتارپ» و «اک اوارس» عون زا نذاذ ماجنا»

 و تادابع اب ریاغم نذاذ عون ود نیا .تسین بسچلد و

 و دندادیم ماجنا ام تقیرط ناربهر هک تسا یکولسوریس

 مدرم مامت تاجن رطاخ هب دهع ای رذن اہنآ رد یلصا فده
 .تسا هدوب - ماوع تاقبط هلمجزا _



 زا ییاههدیزگ

 "یک نیجوی نذاذ
 (.میشاب هتشاد هجوت اپنآ هب دياب نذاذ اب طابترا رد هک یتاکن)

 «۲ی جنذ نیک وج ناذ یک : شراگن»

 و دوشیم اهناسنا یعمج و "یهورگ نهذ ینشور ثعاب نذاذ
 رارق شیوخ یلصا و یعیبط هاگیاج رد رکف طیارش نیا رد
 ینورد دوخ و دوجو طیارش نیا رد رت حضاو نایب هب .؟دریگیم
 هباشت یهورگ تینهذ یامن هب و دنکیم ادیپ یلجت ناکما رتهب
 . دباییم یرتشیب

 نیا .دنوشیم هتشاذگ رانکهب ود ره رکف و مسج نذاذ رد
 رد ار یناسنا هک تسا نآ یرهاظ یامن زا رتمهم یلیخ هلأسم
 و هجوت هنوگ ره زا درف طیارش نیا رد .دهدیم ناشن هتسشن تلاح

 هب اهناسنا وا یارب و دوشیم دازآ اهیدب ای اهیبوخ ۂرابرد یرکفت

 ناسنا یتلاح نینچ رد .دنوشیمن میسقت دباع و یماع یاههورگ
 رکف نومضم نیا ٌهرابرد هک دنکیم ادیپ ءاقترا یدح نآ زا رتشیب

 هدرپ رد یهورگ و هدیسر ییانشور هب اهناسنا زا یخرب هک دنک

 هتشذگ ییاهزرم زا یتح طیارش نیا رد وا .دناهدش راتفرگ رادنپ



 ۱۲۹ / موس شخب

 هدیسر قارشا هب اپ یداع یاهناسنا اهنآ هدودحم رد هک تسا

 مامت «دیادتسشن نذاذ هب هک یتاظحل رد نیاربانب .دنشاب توافتم

 .دیشیدنین اههورگ و نارشاعم هب عجار و دیراذگب راتک هب ار روما
 تاظحل نیا رد .دیهد ماجنا دیابن یراک چیه طیارش نیا رد ًالصا

 .دنهد ماجنا یراک دیابن هناگشش ساوح
۰۰ 

 سونایقا هب ًامیقتسم «هتسشن نذاذ هب تاظحل نیا رد هک یسک

 اهنت .تسا هتشگ وا حور و مسج رگنایامن و هتسویپ ادوب تعیبط
 ناکما کاپ رکف یلبج و یتاذ تلصخ هک تسا طیارش نیا رد

 وترپ اجهمه هب یلصا و یداینب راونا و دنکیم ادیپ رهاظت و یلجت
 یتساک هن و دوشیم دایز نآ مجح هن سونایقا نیا .دناشفآیم

 هفسلف دیاش .دنوشیمن فقوتم زگ ره نآ رد جاوما و دریذپیم
 نایناهج تاجن یارب هک دشاب نیا ناهج نیا رد شیادیپ یلصا

 ییانشور و قارشا هب یروآ یور یارب مزال تریصب و درخ «شناد
 .تسا نذاذ اهنت صولخ زا رپ شورو لیصا هار .مینک بسک ار
 هنارا اهادوب همه هک «ییامناذ - ویوجیج)) زحهب تسین یزیچ نیا

 هب هک دوشیم هتفگ مه «ییامناذوا - ییامناذ» نآ هب .دناهداد

 یهاتوک تاظحل یتح رگا .تسا «اهیداماس مامت ناطلس» یانعم

 ینشور و افص هب امش ینهذ هنیمز «دیریگب رارق یداماس نیا رد"
 یلصا هزاورد هک دیشاب هتشاد نامیا هتکن نیا هب دیاب امش . دس ریم

 .دراد رارق هار نیا نایاپ رد ادوب خاک

 دوخ دياب ؛دیسرب یتهذ یافص هب هک دیراد تسود امش رگا
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 ,دیاهدرک بسک ًالبق هک دودحم یاهشناد توافتم عاونا دنب زا ار

 هچ و یویند روما هچ - یگدنز تایلوفشم مامت و دینک اهر
 زا هک ار یتاساسحا و تاناجیه مامت زین و - ییادوب تعیرش

 رد .دیراذگب یرانک هب دنریگیم هیام مهوت و رادنپ یاههدرپ

 :دزادرپیم الت و عشمشت هب رکف ینطاب غ ورف هک یتاظحل
 هب نهذ باتهام و دنوشیم هدز رانکهب دیدرت و مهوت یاهربا
 .دزادرپیم ییانشور شخپ و یناشفاوترپ

 تسا نآ هب هیبش ندرک رکف و ندرک شوگ» :تفگ ادوب

 «سکعرب .تسا هتفرگ رارق هزاورد زا جراخ رد ناسنا هک
 و هتشگ رب هناخ هب درف هک تسا نآ دننام هب نذاذ هب یروآ یور

 و قیمع هلمج نیا ردقچ «.تسا هتفرگ رارق شمارآ و حلص رد

 یرکف تانایرج زا یهوبنا رکفت و ندینش تاظحل رد !تسانعمرپ
 نهذ طیارش نیا رد .دنلوغشم نالوج و نایرج هب ام زغم رد
 جراخ اهتیلاعف ریاس ییوگ «تاظحل نیا رد .دشاب مارآ دناوتیمن

 هب ار زیچهمه دناوتیم هک یزیچ اهنت .دناهتفرگ رارق هزاورد زا
 هناخ هب تشگ زب هباثمهب نذاذ .تسا نذاذ دناسرب شمارآ و داحتا

 .تسا شمازآ و شیاسآ طیارش رد نتفرگ رارق و

 *هناگجنپ عناوم اب طبترم و طلغ یاهرادنپ و تامهوت
 هب ینادان .دنريگیم تأشن (ویموم) *یاهیاپ لهج زا (ییاگوگ)
 .تسا هدیسرن ییانشور و تقیقح هب درف هک تسانعم نیا

 (دوخ) ینطاب دوجو ندش نشور یانعمهب نذاذ هب یروآ یور

 لحمضم یداینب و یاهیاپ لهج رگا یتح طیارش نیا رد .تسا



 ۱۳۱ موس شخب

 لهج مادهنا بلاط امش رگا .دنوریم نیبزا هناگجنپ عناوم «دوشن

 ندروآ یور دوصقم نیا هب لین یارب نکمم هار اهنت «دیتسه یاهیاپ
 .تسا نذاذ هب

 زیمآ مهوت راکفا هک یتقو») :تسا هتفگ نهک ناداتسا زا یکی

 هدوش داجیا شمارآ هک ینامز .دیآیم دیدپ شمارآ «دنوش فقوتم

 رادیدپ تقیقح «دنک رهاظت درخ هک یماگنه .ددرگیم رهاظ درخ
 «.دوشیم

 دیاب ؛دینک یریگشیپ زیگنامهوت راکفا زا دیهاوخب امش رگا
 مامت دیاب .دیراذگب یرانک هب ار دب و بوخ نیب توافت ۂرابرد رکفت
 هب .دینک اهر «دنوشیم طوبرم امش هب یعونب هک ار ییاهراک

 ینامسج تیلاعف و یندب راک عون چیه رد دیاب اهنتدن بیترتنیا
 رانکهب مه ار تالوقم نیا هرابرد رکفت دیاب هکلب «دینکن تلاخد

 نآ هب دیاب هک تسا یساسا و یلصا تاکن زا یکی نیا .دیراذگب

 . دیشاب هتشاد هجوت
 زیمآ مهو تارکفت «دندش دیدپان زیگناربمهوت یایشا هک یتقو

 «دندرک ینیشنبقع هنوگ رادنپ تارکفت هک یتقو .دنوریم نیبزا
 .دزاسیم رهاظ ار دوخ تقیقح

 .دیزاس اههشیپ و اهرنه ریگ رد ار دوخ دیابن امش «نیاربانب
 .دیوش دراو یکشزپ هتشر رد و دیزادرپب ینیبعلاط هب دیابن ًالثم

 دننام ییاههتیمز رد دیابن :منک دیکأت هک دشابن یزاین دیاش
 و فدهیب یاهثحب رد ار دوخ دیابن «دیوش دراو صقر و یقیسوم



 نشیتیدم نذ/ ۳۲

 ییاهن فده هک دیوش دراو ییاهراک رد دیابن «دینک ریگ رد انعمیب

 رد هک تسا رتهب مه زاب یلو ءدوشیم نهذ صولخ ثعاب دنچره

 ار یسیونشوخ و یگ دنسیون .دینکن ادیپ یاهقالع و لیامت هنیمز نیا

 .دیراذگب یرانک هب

 .تسا هدنام راگ دایهب ام یارب یمیدقناداتسا زا تحیصن ای هیصوت

 :تسا مزال ینهذ مظن کی داجیا یارب بلاطم نیاهب هحوت

 هدافتسا هدنژ یاهششوپ زا هن و دیشوپب سک ول یاهسابل هن

 صرح رطخ ضرعم رد ار ناسنا اهنتهن رخاف هسبلا ندیشوپ . دینک

 رس رد یعناوم تروصهب دنناوتیم روما هنوگ نیا .دراد یپرد مهار
 یمیدق ناداتسا هب رگا هک تسورنیا زا .دنوش رهاظ ناکلاس هار
 .دنتفریذپیمن ار نآ دشیم هداد مه ادها تروصب اهبنارگ سابل

 ایاده عون نیا شریذپ زا یمیدق شزرااب تنس نیا ساسارب زین امش
 ظفح رد «دیراد شزرارپ یاهسابل نیا زا امش رگا .دینک یراددوخ

  .دینکن یششوک اهنآ نتفای یارب «دندش هدیدزد رگا و ديشوکن نآ

 ای هراپ امش یاهسابل رگا .دیرادهگن کاپ و زیمت ار دوخ یاهسابل
 .دییآ رد یاپ زا یرامیب ای امرس تلعهب تسا نکمم «دنشاب فیثک

 نیا اما «میهد ناشن یگتسبلد دایز یگ دنز رهاظم هب دیابن ام دنچره

 .میشاب هجوتیب هناگ هس یاهییاسران هب هک تسین نآ یانعمهب

 زا و هدرک رامیب ار ام دناوتیم اذغ و باوخ «شابل رد ییاسران



 ۱۳۳ موس شخب

 .درادزاب کولسوریس

 .دیهدن ناشن یدایز قایتشا و هقالع یلاع یاهاذغ هب زگره
 ادج زآ و صرح زا زونه امش هک تسا نآ رگنایامن لیامت نیا
 نیمأت امش ینامسج تمالس هک دیروخب اذغ رطاخ نیا هب .دیاهدشن
 نیرمت هب هلصافالب اذغ ندروخ زا سپ .نآ معط رطاخهب هن هدوش

 هب دعب و دیدگ ربط - ایز هچ و مگ هچ -یندم هک دیزاین نئ
 لادتعا بناج ندروخ رد دياب کلاس و بهار .دیروآ یور نیرمت

 .دننک تاعازم ار

 «یدرس ای یمرگ ساسحا ندب تسا نکمم نذاذ تلاح رد

 تروصب ای یکبس ای ینیگنس «یلش ای یتفض «یتحاران ای یتخس
 اهساسحا نیا شیادیپ تلع .دنکب یرایشه ساسحا یزیگناتریح
 امش طیارش نیا رد .تسا سفنت گنهآ و رکف نیب یگنهامه مدع

 ناتدوخ سفنت رد بیترت و مظن یرارقرب هب مادقا ریز بیترت هب دیاب
 دیراذگب .دیرادهگن زاب ار دوخ ناهد یتاظحل یارب :دییامنب

 ناتیاهسفنت رگا «دشاب رارقرب اوه نایرج یعیبط تروصهب

 و دنلب رگا و هاتوک تروصهب «دنتسه هاتوک یعیبط تروصب

 بیترت نیا هب .دیشکب سفن دنلب و قیمع یلکشهب «دنتسه قیمع
 یسفنت مظن هب یتدم یارب .دیآیم دیدپ یتبا عضو «یتدم زا سپ

 1 9 هکیعقوم .دینک زکر مت نآ رب و هجوت ناتدوخ

* Kakusoku 



 نشینیدم نذ/ ۳۶

 .دش ٍدهاوخ مارآ یعیبط تروصهب امش سفنت «دیآ دیدپ (یهاگآ)

 .دینکب ینیب یاهخاروس هار زا سفنت هب ع ورش نآ زا سپ
 تلاح هک دینک روصت روطنیا لایخ ملاع رد تسا نکمم امش

 راچد ای و دیتسه اضف رد قلعم ای دیراد ار بآ رد رومطوغ دارفا

 تسا نکمم تاظحل نیا رد .دیاهدیدرگ ساوح یزیت ای توخر

 نیا ای دینک تیّور دهدیم یور قاتا زا جراخ رد ار هچنآ دیناوتب
 .دیروآ تسدب ناتدوخ ناتندب نورد هب تبسن ار دوهش ساسحا

 هک ار یگرزب ناربهر ای اهادوب تسا نکمم مقاوم زا یضعب رد

 و یهاگآ قوف ساسحا نیا ای دینک رادید «دندوب ادوب نیشناج
 هدیشوپ و ینطاب موهفم و انعم هک دهد تسد امش هب تریصب

 . دیاهتفای رد لماک تروصب ار ن رزب هدیزگ رب تاملک و اهارتوس

 زا یعاونا .بیجع یاهتفایرد و یداعریغ تارهاظت نیا مامت

 رادیدپ سفنت و رکفت نیب یگنهامه مدع رثا رب هک دنتسه اهیرامیب

 یور رب «دیدش هنوگ ر امیب تاکاردا نیا راچد هکیعقوم .دنوشیم
 و یگدومخ ساسحا هک یتاظحل رد .دینک هجوت و زکر ت ناتیاهاپ

 یور هب ار شیوخ تینهذ مامت «دیدرک ( * نیچنوک) ینهذ یگ ریت
 و هجوتم -وربا ود ینایم طخ زا رتالاب رتمیتناس هد  وم هاگنتسر

 ( * * نار ناس) یترپساوح راچد هک یعقوم .دیزاس زکر متم
 هجوت (ندنات) ناتفانریز رتمیتناس ود اب ینیب کون یور رب «دیدش
 رب ار ناتدوخ هجوت «دینیشنیم هکی ماگنه یداع طیارش رد .دینک

* Konchin * * Sanran 



 ۱۳۵1 موس شخب

 تدم یارب هک یعقاوم رد .دیزاس زک رمتم ناتپچ تسد فک یور
 مارآ مه هیلوا تاظحل رد یتح رگا «دینیشنیم نذاذ هب ینالوط
 تخر امش دوجو زا یترپساوح و دیوشیم مارآ «دیاهدوبن
 .ددنبیمرب

۰۰ 

 نهذ ندش نشور یارب میدق ناریپ و دیناسا میلاعت دنچره
 ار بلاطم هنوگ نیا دایز نازیم هب زگ ره دوج و نیا اب «دناهدش نایب

 مه دايز نتفر هار .دینکن هجوت اهنآ هب دایز و دیسیونن «دیناوخن
 .دوشیم ساوح یگ دنکارپ بجوم

۰۰ 

 و هناخیم «سونایقا .دیدش یاهداب «لیس ؛شتآ یکیدزن رد

 و هویب نانز و نارتخد هک ییاههلحم رد و هراک دب نانز هناخ

 یناوخهزاوآ هب شحاوف هک ینک اما رد زین و «دنراد تماقا ناقراس
 .دیزادرین نذاذ هب «دنزادرپیم یگ دنزاون و

 و ردتقم یاههداوناخ «نادنمتورث «ناریما «ناریزو «ناهاش هب

 رواجم دینک یمس .دیوشن کیدزن زاورپدنلب و صیرح دارفا
 هقالع ینزفال هب و دنتسه ترهش لابند هک دیریگن رارق یناسک

 .دننکیم نایب ییانعمیب بلاطم و دنراد

 نتخاس رد تکرش و ادوب نییآ یبهذم مسارم ماجنا دنچره
 هک ی ناسک یلو «دنتسه هدیدنسپ و بوخ رایسب روما هلمجزا ءدباعم

 مه روما نیا رد یتح ار دوخ «دننکیم نذاذ فرص ار ناشرمع

 .دننکیمن ریگر د
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 و دینک ادیپ یگتسبلد گر زب سلاجم رد هباطخ و ظعو هب هن

 و دایز نونف و مولع بسک رکف هب هن و دینک هعلاطم دایز هن

 . دیشاب ددعتم

 کیرات قطانم رد هن و دشاب دایز رون هک دینیشنب ییاج رد هن
 امش فارطا رد هک دیزادرپن نیرمت هب ییاج رد .دیزادرپب نذاذ هب

 دسرپ ای دنشاب هتشاد دوجو شحاوف ای راعیب و راکیب دارفا هوبنا

 رد ؛دیتسه ممصم و یدج یلیخ «تقیرط یط رد رگا .ددنزب

 کولسوریس هب ناکلاس ریاس هارمه و ریپ کی رظن ریز یاهعموص

 رایسب نک اما هداتفارود و قیمع یاههرد و دنلب یاههوک .دیزادرپب

 هب .تسا بآ یوج رانک رد و تخرد ریز ؛دینک ادیپ رتسشد

 هتکن نیا زگ ره .دینک قمعت راگزور و رمع رذگ و رمع یرادیاپان
 رتشیب امش ات دوشیم ثعاب نومضم نیا هب هجوت .دیریگن هدیدان ار

 .دیشاب هار نتفای لابند هب
KK ¥ 

 (هچکشت هت) وکیناذ ؛دیشاب تحار رتسشد دن لوطرد هکنآ یارب

 هشیمه دیاب (نیرمت لحم) وجود .دشاب تفلک یفاک ۂزادنا هب دیاب

 هب و دینازوسب ار وبشوخ یاهبوچ هشیمه .دشاب زیمت و کاپ
 ات دینک هیده لگ (وا نانیشناج و ادوب) تعیرش نانابهگن سیدنت
 لیصا تعیرش ناظفاح هب تبسن امش ینادردق و رکشت هناشن

 ریاس ای وا نانیشناج ءادوب زا یاهمسجم امش رانک رد رگا .دشاب



 ۱۳۷۲ موس شخب

 ای اوغا ار امش دنناوتیمن اهوید رگید ءدشاب یناحور و کاپ دارفا

 .دننک هسوسو راچد

 تاک رب و دیشاب میحر و زوسلد مدرم مامت هب تبسن هشيمه
 هاگچیه .دینک هیده تاقولخم مامت هب ار نذاذ طیسب و دودحمان
 یدایز یاهشناد و تاعالطا هکنیا زا و دیوشن ربکت و توخن راچد

 ندوب ربکتم .دیلابن دوخ هب دیاهدرک بسک یونعم مولع ۀنیمز رد
 و لهج ریسا ای دنرادن داقتعا تعیرش هب هک تسا یدارفا هقیرط

 .دنتسه ینادان

۰۰ 

 هب و دییوجب یرود تامهوت همه زا هک دینک دهع ناتدوخ اب
 دیناوتب دینک یعس .دیرامگ تمه قارشا و ییانشور یوجتسج

 ناس» هراصع نیا .دیریگب دای ار ندرکن یراک چیه و نتسشن

 .تسا «نذ

 شیوخ رکف و مسج و دییوشب ار ناتیاهاپ و نامشچ هشیمه

 هتشاد یصاخ و تباث راتفر و دیهد رارق شمارآ و یتحار رد ار
 . دیشاب

 و دیراذگب یرانک هب ار یماع یاهناسنا لاق و لیق و ثحایم

 دوخ هب تقیرط رد تفرشیپ و یگتسبلد رطاخهب لاحنیع رد
 .دیلابن

 هب یونعم روما رد هک دیروخب ار یناسک ترسح هن

 دیشاب یناسک تحیصن و هظعوم رکف هب هن و دناهدیسر ییاهتفرشیپ
 زا مه یسک رگا .دناهتساوخن ار یزیچ نینچ امش زا اهنآ دوخ هک



 نشیتیدم نذ / ۸

 رد اهنت و دام تکاسورک بلط یت ودوم اب

 ار دوخ تساوخرد رابهس وا هک دییاشگب نخس هب بل یطیارش
 .دیراد نایب راصتخا هب ار مزال بلاطم تروصنیا رد .دنک رارکت

 تکاس راب هن «دینکیم ادیپ نتفگ نخس هب لیم هک یتبون هد ره رد

 یناهایگ امش یاهبل و ناهد فارطا رد دینک لایخ .دینامب یقاب
 ناتسمز رد قاتا یاههرجنپ دننام امش نابل دینک لایخ .دناهتسر

 هب تیسن و هدش نازیوآ یخن اب هک دیشاب یگنز دننام .دنتسه هتسب

 یتافص زا یخرب نیا .تسا هجوتیب و توافتیب داب شزو تهج
 .دنشاب هتشاد دیاب تعیرش هب نادنمهقالع و هار نادرم هک تسا

 تهج رد و ناتدوخ عفن هب ینید بلاطم و میهافم زا زگره
 یور تقیرط هب تلع نیا هب زگ ره .دینکن هدافتسا نارگید هب رازآ

 اهنیا .دینادب یتیمهااب ناسنا نارگید اب سایق رد ار درد ھگ د. واین

 ناترکف رد هشیمه دیاب امش هک تسا یبلاطم نیرتمہم زا یخ

 .دیشاب هتشاد

 یک نيج هب نذاذ ةر ابرد ییاهتاددای

 «یجنذ ناز یاهک » طسوت هک تسا یباتک مان 722۸ ۷هزنصن .۱

 .تسا هدش هتشاگن نفاذ یارب یتسد و یلمع لاسر کی ناوتعهب
 ندش تبث یانعمهب ظ و تسا ندوب تقد اب و طاتحم یانعمهب ¥ زاد

 .تسا نتشادرب تشاددای اپ

 یدالیم ۱۳۲۵ ان ۱۲۱۸ یابلاس رد Kean jokin 2عهزن ۲



 ۱۳۹7 موس شخب

 یگ دنز «یجنذوجا نک» رظن ریز یگلاس هدزیس رد و درک یم یگ هنز

 «ییاگیج وستت» رظن ریز «وجا گرم زا سپ .تفریذپ ار ینابهر

 یتسرپرس و یربهر یارب وا زا و تخادرپ کولسوریس هب (۱۲۱۹-۱۳۰۹)
 ناز یاهک .درک هزاجا بسک نارگید هب ینافرع میهافم لاقتنا و ناکلاس

 یخرب هک تخادرپ يدايز دباعم یانب هپ و درک تیبرت ار یدایز نادرگ اش

 قیرط زا .یجناموج و یجوک وی «یجیجوس :زا دنترابع اهنآ نیرتمهم زا
 رضاح لاحرد .درک ادیپ یدایز رایسب شرتسگ نپاژ رد نذوتوس «وا ناوریپ
 هتخاس یجنذ نگو د طسوت هک ) «یجیاههیآ» و «یجوجوس» دبعم ود

 .دنوریم رامشب نپاژ رد نذوتوس گر زب زکر م ود (هدش
 هدش هیبشت نیمز هب اهناسنا مامت یلبج و یتاذ نهذ ریبعت نیا رد .۳

 .دیوریم نآ رد یزیچ ره هک

 و نداهن توافت یاروام و رترب یزیچ هک «یعقاو دوخ» تیهام ٤.
 .تسا یگ دومخ و ندش نشور نیب قیرفت

 اپ قارشا هب ندیسر یارب ام نهذ و رکف هار رس هک یعنام جنپ .۵

 رهاظت و یلجت یداع تروص هب هرمزور رگ دنز رد و دنراد رارق ییانشور

 تالاح «یتسس «تینابصع «صرح :زا هنترابع هننکیم ادیپ
 .دیدرت و هدننک کیرحت

 تیرکسناس لداعم هک تسا 0۷1010 هژاو همجرت یداینب ینادان ۰٩

 یظفللاتحت یناعم زا تریصب و لقع دقاف ای رون نودب و تسا ۸۷۵۲5 نآ

 .دوریم رامشب نآ



 وگ وه - یجینوج

 (زور تاعاس مامت رد ک ولسوریس)
 «۲یجنذ یا هک وس یجید شراگن»

 «دناهتشاذگ راگ دای هب ام یارب وا نانیشناج و ادوب هچنآ
 «دینیشنیم هک یتقو .تسین (نذاذ یارب) نتسشن زجهب یزیچ

 ناتیاهاپ «دیهد رارق «نیوح - یباک وه») تیعضو رد ار ناتیاهتسد

 و تسار امش تارقف نوتس دینک یعس «دیروآ رد عطاقتم تلاح هبار

EE 

 و ادوب یارو یزیچ نیا .دشاب ادوب تعیرش عوضوم نیا رگا یتح
 امش ہکی تقو .دراد رارق یگ دنز و گرم هخرچ ریز تیمها ظاحل زا

 نتشیوخ دیاب «"دیهدیمرارق تییادوب دهعت س ونایقا رد ار ناتدوخ
 شور .درکیم وا هک دینک تیاده یقیرط رد و تروص نامه هب ار

 و ثحب اب ار دوخ «دشیم دراو یدبعم هب تقوره هک دوب نیا ادوب

 تاررقم بوچرراهچ رد و درکی من لوغشم یماع دارفا اب وگتفگ
 یارب دباعم زا یخرب رد .تخادرپیم کو لسوریس هب دبعم یلخاد



 ۱۱ موس شخب

 دب لماک تروص هب زور کی امش رگا .دنراد هتعاس راهچ و

 و ادوب تقیرط تاررقم الماک رگا- دیزادرپب کولسوریس
 زا رتشیب امش رمع رد نآ تاک رب- دیروآ یاجهب ار وا نانیشناج
 رمع مامت «یرآ .دوشیم ناترمع مامت یهاگ و لاس ود «لاس کی

 .تشاد دهاوخن شزرا بش و زور کی نیا هزادنا هب مه امش
 و دوشیم زاغآ (بشهمین زا دعب ۳) ریب تعاس رد امش زور

 ناونعهب .دیوشیم رادیب لبط ای گنز یادص اب امش ماگنه نیا رد

 طسو ات نآ زا سپ و دیشوپب ار ناتیادر ای (66:2) اسک راک نیلوا

 یارب تدم نیا رگا . دینیشنب نداد هب (حبص )٩ شوگ رخ تعاس
 ار گنج حبص ؟ تعاس  نآ نایم رد «تسا ینالوط یلیخ امش

 هب (حبص )٩ شوگر خ تعاس ات تعاس نیا زا و دیروآ رد ادصب
 هخرچ هرابرد قمعت هب ار ربب تعاس تروص نیا رد .دینیشنب نذاذ

 .دینارذگب (؟اراسماس) یگ دنز و گرم

 * ریشوج شآ هناحبص ناونع هب شوگ رخ تعاس نایاپ رد
 ندروخ هوحن یور رب و دینکن رکف نذاذ هب مقوم نیا رد .دیروخب

 و دینک قمعت «ساتیماراپ» شش یور رب .دینک زکر مت دوخ شآ

 و یروش «یمرگ «ینیریش «یشرت «یخلت) هناگشش یاهمعط
 شآ ندروخ ۵دناگهد صاوخ و دییامن وجتسح نآ رد ار (لادتعا

 «دینکن رکف یزیچ چیه ةرابرد .دینک رورم ناتنهذ رد ار ریشوج

 هکیعقوم .دنراد دوخ یاج هک دب یاهزیچ ؛بوخ یاهزیچ یتح

 .تسا وج و ریش نآ یلصا یازجا و تسا لومعم نپاژ رد هک یشآ *

 (مجرته)



 نشیتیدم نذ/ ۲

 فوطعم رگید یاهزیچ هب ار دوخ هجوت «دیروخیم هناحبص

 ةرابرد یهاگآ بسک و نامز هب ندوب نشور تلاح نیا هب «دیزاسن
 .۶ دوشیم قالطا ریشوح شآ

 نیا رد .تسا کیرات زونه اوه (حبص ۷) اهدژا تعاس رد

 همانرب عقوم نیا رد رگا .دینک راتفر شوگ رخ تعاس دننام نامز
 دیریگب تسد ود اب ار باتک هدوب «اها رتوسر) ندناوخ یعمجهتسد

 و هناحبص تاظحل نیا رد .دیزادرپب نآ هعلاطم هب یبلق نامیا اب و
 .دینکن هجوت یرگید زیچ چیه هب .دینک شومارف ار ود ره نذاذ
 اهارتوس همزمز و تارق هب تبسن یرایشه و یهاگآ تلاح نیا هب
 لیلحت گرم و یگ دنز ی«امراک » قیاقد نیا رد .دوشیم قالطا

 ناربهر هب هیبش یتلاح یونعم و یناحور ظاحل زا امش و دنوریم
 «تفای همتاخ اهارتوس همزمز هکنآ زا سپ .دینکيم ادیپ ار یبهذم

 هن هک دینک تقد تدم نیا رد .دیزادرپب تحارتسا هب یقیاقد یارب

 اهنآ ثرابرد هن و دینک رکف یویند ریقح تاعوضوم و لئاسم هب

 (حبص ۱۰ ات ۸) رام تعاس همین ات اهدژا تعاس طسو زا

 نذاذ یارب و دیروآ رد ادصهب ار گنز «دینازوسب ار رطعم یاهبوچ

 و بوخ یاهرکف مامت «دیاهتسشن نذاذ هب هک یتاظحل رد .دینیشنب

 یویند لئاسم و وا نانیشناج و ادوب هرابرد هشیدنا هلمجزا  دب

 زا ار یسح یاهتیلاعف و راکفا دیناوتب امش رگا ۲دیراذگب ران هب ار
 - ییامناذ» تلاح نیا هب .دیاهتسشن نذاذ هب ًاعقاو «دینک رود دوخ
 رگا یتح .دوشیم هتفگ مه (اهیداماس همه ناطلس) «ییامنازوا



 ۱۳۲ موس شخب

 زا و دینکیم ادیپ ار تییادوب صالخا جوا زا رتعیفر یتلزنم

 . دیسریم ادوب نانیشناج اب هباشم یتلزنم

 هب تبسن دایز مارتحا اب «یمیدق تنس کی ساسارب نامز نیا

 امش زا لاسکی هک یسک هب تبسن یتح «دینک راتفر اهرتگ رزب

 نانآ اب «دنراد دوجو یرامیب دارفا هعموص رد رگ .تسا رعگر زب
 یاهنوگهب امش راتفر «دینک ییاریذپ اهنآ زا تقد اب و دینک تبحص
 دینک تبحص دنلب هن .دنتسه امش ردام و ردپ اهنآ ییوگ هک دشاب
 رد .دیزادرپب ییوگ رپ هب یویند تیمهایب تاعوضوم ةرابرد هن و

 نیا دینک رکف هشیمه .دیشاب یگ دنز یرادیاپان هجوتم لاوحا همه
 بلاف «دیشکب ار یدعب سفن هکنآ زا لبق هک دراد دوجو ناکما

 مامت هب .دیتسه نذ رالات ای ودوس رد هک یتاظحل رد .دینک یهت

 دینک يعس نارگید اب هرکاذم نامز رد و ندز مدق عقوم رد «رالات
 نیا مه تحارتسا نامز رد .دینک داجیا ار ادصورس لقادح
 .دینک تیاعر ار تاررقم

 .دینک فرص (حبص ۱۱) بسا تعاس زاغآ رد ار راهن

 یيدرك نایب هناحبص ترص ن-ز اب بتر: رد هک ار یلوصا نامه

 یامراک مه تاظحل نیا رد .دیشاب هتشاد رظنرد مه عقوم نیا رد

 تاجرد هب دیناوتیم امش و دریگیم یتساک یگدنز و گرم
۰ 0 



 نشیتیدم نذ/ ۶

 .دیسرب ادوب نانیشناج
 ٤ ات ۱) نومیم تعاس نایم ات دنفسوگ تعاس یارب

 دیک ات مه ًالبق هک روطنامه .درادن دوجو یصاخ همانرب (رهظ زادعب

 تایح یرادیاپان و گرم ندوب یمتح هلأسم نامز نیا رد مدرک

 گرم و تسا رادیاپان رایسب یگ دنز .دیشاب هتشاد رظنرد ار
 هب ار دوخ تقو رگا .دشخب نایاپ نآ هب عیرس یلیخ دناوتیم

 .دینک یراوگ وس نآ یارب دیاب «دینارذگب تلاطب
 ٦ ات ؛) هحوج تعاس طساواات نومیم تعاس همین زا

 لیلحت تلع هب تاعاس نیا رد .دینیشنب نذاذ هب (رهظزادعب

 ناریهر دح رد یماقم هب امش رکف و ندب ؛یگدنز و گرم یامراک

 دازآ تقو (بش ۷ ات )٩ گس تعاس یادتبا ات هجوج تعاس

 گرم یکیدزن و یگ دنز یرادیاپانهب تدم نیا رد .دیشاب هتشاد
 . دینکیم ادیپ یحور یلاعت امش مه تاقوا نیا رد .دیشیدنایب

 هب دینآوتیم (بش ۱۱ ات ۹( ےل یارک تفاش رد

 هب دیناوتیم «دیراد یرتشیب تقو رگا .دیزادرپب یسفنت یاهنیرمت

 ادوب ٌهرابرد ثحب هب رگید ناکلاس اب و دیدرگررب ناتدوخ هاگباوخ
 یمارآ رایسب طیحم رد وگتفگ دیاب .دیزادرپب وا نانیشناج و
 و نذاذ رانک رد .دیباوخب «دیدوب هتسخ یلیخ رگا .دریگب تروص

 رب باوخ عقوم ادوب .دیهدب تیمها مه باوخ هب ءاهارتوس یاوجن

 مه ار شیوخ یادر یور رمک دنب و دیباوخیم تسار هناش یور



 ۱ 4۵ ۱ موس شخب

 .دییاوخب ینارگن و رکف نودب .درکیمن زاب
 زا دعب هس تعاس و دیباوخیم هدزاب تعاس بش ره ادوب

 رد رگا .تسا پاوخ تعاس شوم تعاس .تساخیمرب بشهمین

 رد .دیزادرپب نذاذ هب دیناوتیم دیراد ناوت و روش مه ماگنه نیا

 یور رب نذاذ «هام رون ریز رد و هعموص تلزع و بش.توکس
 یتح ار نذاذ دیناوتیم رگا .تسا دیفم و رثوم رایسب باوخ رتسب
 هب ندیسر .دیهد همادا (بشهمین زا دعب هس ات کی) واگ تاعاس ات
 هک عقوم ره .دراد ققحت لامتحا رتشیب بش لد رد ییانشور

 ندیسر .دیوش هدامآ باوخ یارب «دیدرک یگ دولآ باوخ ساسحا
 هب رگا .تسا ریذپناکما  ود ره باوخ و یرادیب رد قارشا هب

 همادا همانرب نیا هب رمتسم تروص هب زورهنابش کی بیترت نیا
 هک تفاب دیهاوخ تسد یناحور یاهتفایرد و تاک رب هب «دیهد

 .دینک بسک دیناوتیمن یداع یگ دنز کی اب رمع کی لوطرد
 ییامنازوا هب ؛دیزادرپب"«یجویج» ایرمتسم نیرمت هب امش رگا

 هک یتروصرد . دینکیم ادیپ یسرتسد (تساهیداماس ناطلس هک)

 تروصهب دیاب «دیسرب تییادوب ماقم هب ینونک یگ دنز رد دیهاوخب
 .دیزادرپب نذاذ هب رمتسم

 وگوه - یجینوج ةرابرد ییاهتشاددای

 هناگ هدزاود تاعاس .تسا تعاس هدزاود یانعمهب العفا هاو .۱
 مان هب الاس هک روطنامه «دناهدش یراذگمان ناویح هدزاود مان اب زور و بش



 نشیتیدم نذ/ ۹

 .تسا تاملک و تعیرش ینعم هب 1080 تغل .دناهدش یراذگمان تاناویح

 تاحالطصا نیا زا «دننک یم یگ دنز نابهار اب هعمرص رد هک یناکلاس

 :زا دنترابع یماسا نیا لماک تسربف .دننک یم تیعبت

 حبص۱ ات بش ۱ شوم تعاس

 حبص ۳ ات حبص ! واگ تعاس

 حبص ه ات حبص ۳ ربب تعاس

 حبص ۷ ات حبص ۵ شوگر خ تعاس
 عبص ٩ ات حبص ۷ اهدژا تعاس

 عبص ۱۱ ات حبص ٩ رام تعاس

 رهظزادعب ۱ ات حبص ۱ بسا تعاس

 رهظزادعب ۳ ات رهظزادعب و دنفسوگ تعاس

 ۰ ۵ ۰ ¥ نومیم تعاس

 ۰ ¥ » ۵ هجوج تعاس

 ۰ ¢ » ¥ گم تعاس

 "`" 1 ۰ ٩رن یشحو زارگ تعاس

Daichi Sokei Zenji ۲۱۳۰۱۱ ات ۱۲۹۰ یاپلاس لصاوف رد  

 «نیا یج ناگناک» رظن ریز ار تینابهر وا .درک یم ۳ دنز

 .دوب «یجنذ نگو د» درگ اش دوخ درف نیا هک درک زاغآ (۱۲۱۷-۰۱۳۰۰)

 .داد همادا کولسوریس هب ددعتم دیتاسا رظن ریز وا «ناگناک گرم زا سپ
 تقیرط یط هب «یجنذ ناذ یاهک » اب لاس ۷ تدم یارب نآ زا سپ

 رد لاس ۱۱ تدم یارب و تفر نیچ هپ «دوب هلاس ٩ هک ی عقوم .تخادرپ

 «وستنوسوت یاهم» زا «نپاژ هب تعجارم زا سپ .درک تمافا روشک نیا

 هک یرامشا تلع هب یچید .درک تفایرد درگاش شریذپ و داشرا هزاجا



 ۱4۷ موس شخب

 .تسا فورعم هدورس
 هب تمظع و تعسو ظاحل زا ملاع دارفا هیلک تاجن هب ادوب دهعت ۳

 .تسا هدش هیبشت سونایقا

 و هراشا اههظحل هیلک رد نامیا و صولخ «زکررمت هب «یچید» 6

 .تسا لیاق قارشا و یرایشه یعون هظحل ره یارب وا ییوگ .دراد دیکات

 و گرم اب طابترا رد امراک هژاو نامه «اراسماس میفرت و *اقترا زا وا ررظنم
 ره هکلپ تان دکب تعاس یارب یاهمدقم ار تعاس ره وا .تسا یگ دنز

 * .دراگنایم لقتسم و لماک شدوخ یارب ار هظحل
 یاهباتک زا یرایسب رد ریشوج شآ ندروخ هناگهد عفانم ۵

 .تسا هدش رکذ لصفم تروصهب یمیدق

 یروتاس .تسا هدرک هدافتسا «یروناس» هژاو زا اجنیا رد یچید ٩

 .تیعقوم ره رد و هظحل ره رد یهاگآ و یرایشه ظفح ینمی
 هدیدنسپ مه «ادوب» هرابرد دایز رکفت یتح هک تسا نیا روظنم ۷

 و یسانشناور «نذ باتک رد (کشزپناور) نیدرورف زیورپ رتکد *

 راظتنا رد اب هک دیوگیم نخس اهناسنا تیرثکا لاوحا زا رود رواخ رد ینامردناور

 وا .دناهتسب لد هتشذگ هدرم تاراختفا و تارطاخ هب زونه ای و دنتسه موهوم یاهدنیآ

 :دیوگیم

 موادم روطب اي و هدومن یگدنز هدنیآ نامز رد ًابترم یدرف هک یتقو

 یاراد یو «تسا هتشذگ زیگناسوه تارطاخ زا زیربل یو نهذ

 لاح نامز نیا .تسا لاح نامز رد نتسیز یارب یزیچان دادمتسا

 نانچ یصخش نینچ ۰..دنیوگیم مه نادواج لاح نامز ار هدرتسگ

 راچد نانچ و لاح نامز رد روهطوغ و قورفم «هتفیرف «بوذجم
 زا یرپوبص ًالصا اپ دوخ نهذ رد هک تسا هدنیآ هب تبسن یلایخیب

 .تسا زیگناساره ریغ و زیچان یریوصت یاراد اب و هتشادن هدنیآ



 نشیتیدم نذ / ۸

 .دوشیم ساوح هقرفن یعون راتفرگ کلاس اریز تسین
 .تسا رمتسه تدابع اپ تدابع همادا و ظفح یانعمهب ۲۵۶۶ هژاو ۸

 :تسا هتفگ «یجویجوذ نجوبوش» باتکرد یجنذ-نگو د

 و رتمہم ینومضم شناوریپ و ادوب یلاعتمو ریبک تقیرطرد
 نیا هب دیناوتب امش رگا .تسین رمتسم تدابع زا رتهدنزارپ

 «اناورین» ریسم رد «دیزادریب مطقنیال و یلاوتم کولسوریس
 .دیاهداہن ماگ

 یهاگآ «ینطاب قیاقح زا هک دوشیم هتفگ یناسنا هب ادوب
 یاپنایرج و تقیفح ای قح هسفنلاب امراد .تسا هدرک ادیپ

 .دشابیم نآ اب طبترم یشزومآ

 و هدرک یوریپ ادوب تقیرط-زا شدارفا همه هک ار یاهعماج

 «اگماس» «دنتسه «قح» هک هننکیم لمع یفیلاکت هب

 .دنمانیم



 زا ییاههدیزگ

 "ییامناذ - ویوجیج
 (دوخ یداماس)

 «آ ی جنذ وه ییوز نازنه :شراگن»

 تیرثکا یلو ؛دنروآیم یور نذاذ هب یدایز هدع هچرگا
 نیا .دنهدیم ماجنا هنایماع و یحطس تروصب ار مسارم نیا اهنآ
 عفانم رطاخهب هک ۲ «انایانیه» هقرف ناوریپ نایم رد مه هلأسم
 هورگ رد مه و دوشیم هدید دنروآیم یور کو لسوریس هب یدرف
 نیا ماجنا زا اهنآ فده هک یناشیدناکین ریاس و ؟«انایاهام»

 نایم نیا رد یلو .تسا نارگید یراگتسر و یتخبکین مسارم

 و نیمزرس نامه هک ار ییامناذ - ویوجیج یبوخهب هک یدارفا
 هاهادوب مامت تقیرط هک یهار - دنسانشب تسا نیتسار قارشا هزوح

 . دنک دنا رایسب - دوب

 یارب و دنوریم اطخ هار هب یخرب هک تسا تلع نیا هب
 هکنیا ای دنزادرپیم یریگیتشک هب اه«ناوک » ابفده هب ندیسر

 شیوخ نورد رد یهورگ .دنسرب ییانشور هب رتدوز ات دنراد هلجع

 قارشا قیرط زا ار ییاهزیچ ات دننکیم ششوک و دنوریم ورف



 نشیتیدم نذ/ ۰

 زا یخرب . دنونشب بیغ ملاع زا ار ییاهادص هکنیا ای دننک تیر

 ات دنزاس دوبان و بوک رس ار شیوخ راکفا هک دننکیم یعس دارفا
 رد .دننک ادیپ یسرتسد «نهذ هن - رکف هن» ییایور نیمزرس هب
 ۶نیچ رد «گنیم» و «نآ و ی» «گناس» یاهیروتارپما نارود

 نایم رد یلو دیدرگ عادبا یددعتم یاهشور نذاذ ماجنا یارب
 زا یدرف تردنهب «دندروآیم یور مسارم نیا هب هک یدارفا هوبنا
 ریاس و ادوب طسوت هک تشاد یعالطا یقارشا و یداماس تاصخشم

 .دوب هدش هضرع وا تقیرط ناربهر
 نیچ رد گناس یروتارپما نارود رد «ناوک زا هدافتسا

 و «امراه دیدوب» نامز رد مسارم نیا زا .دیدرگ لومعم و موسرم
 ریاس نامز رد .دوبن یربخ «نیشناج و ربهر نیمشش ای «ونا»
 نارود رد .دوبن یربخ ای یرثا ناوک زا مه "ام گر زب نایاوشیپ
 نامز یخرب دنچره «تفرگ یاپ تعدب نیا گناس یروتارپما
 .دننادیم *«نویک وک ابوا» یرادمامز هرود هب طوبرم ار نآ رارقتسا
 دوجو دنک دیبأت ار اعدا نیا هک یقثوم دنس و لیلد هنوگچیه
 هب وک ابوا مینک لایخ ام هک تسا ییانعمیب نخس یلیخ نیا .درادن

 وشوج هب ای 040) «وم» ناوک *«وژوئاژ» دننام دوخ ناوریپ
 هلصاف اریز «تسا هتشاد ییادوب یتعیبط هک هتفگیم ار یگس ناتساد

 رگید یوس زا .تسا دایز یلیخ ود نیا تایح ةرود نیب ینامز
 «دناهتخادرپیم اهناوک یحارط و عادبا هب هک یناسک مامت فده

 .دنهدب هعسوت و شرتسگ ار نذاذ هک هدوبن نیا

 هرمز رد مه ندید و ندینش یارب ششوک و وجتسج



 ۱۵۱۲ موس شخب

 هب اتسار نیا رد امش ردقره .تسا هدوهیب و ثبع یاهیعس

 نیب نایرج نیا رد . دیسریم فده هب رتمک ؛دیزادرپب یشوک تخس
 هباشت دیباییم هک ار هچنآ و دیتسه نآ لابند هب هک هچنآ

 نآ امش نامشچ هک دیشاب نئمطم .تسا دوجوم یزیگناتریح

 .دننک هدهاشم و هاگن «ار وا» یبوخهب دنناوتب هک دنرادن ار ناوت

 نیا دننام اهرکف ندرب نیبزا رطاخهب یزغم راشف داجیا و کیرحت
 «شتآ یور رب نغور نتخیر اب دیشاب هتشاد دصق امش هک تسا

 اتسار نیا رد رتشیب ردقره «سکعرب .دینک شوماخ ار نآ هلعش

 دهاوخ رتروملعش و رتهتخورفارب شتآ یاههلمش «دینک شش
 , دلش

 و هتشاد دوحو نذاذ ماجنا یارب یتوافتم و ددعتم یاهشور

 درک ادیپ ناوتیم ار یک و لسوریس تردنەب اهنآ نایم رد یلو «دراد
 هب .دشاب هدیسر ثرا هب ام هب تقیرط ناربهر زا رییغت نودب هک

 لصفم باتک رد یجنذ نگود هک هدوب تلع نسا

 و «نیشنذادر» ««یحنذاذ» هب یداقتنا دید اب (۱۱-۱۰) شدوخ

 هک هدرک نشور باتک نیا رد وا .تسا هدرک هراشا «یحنذاذ»

 ثراهب ام هب هناقداص ام ناگ ر زب زا هک دنتسین ییاهنآ اهتقیرط نیا
 رارق نیسحت دروم "۲اهباتک زا یخرب رد یجنذاذ .دنشاب هدیسر

 نآ زا یرادمان ناراگز ومآ نپاژ و نیچ یاهروشک رد و هتفرگ

 جیردتهب هک هدرک تباث یجنذ نگو د یلو «دناهدرک عافد

 نآ رد تقیرط ناربهر یاهراتفر و راتفگ زا هک ییاهتلاصا
 ینونک طیارش رد .تسا هتفر لیلحت هب «هتشاد دوجو ۱"اهباتک



 نشیتیدم نذ / و م۲

 .دشابیم "۴ «وک وروب یش» بانک زا ینایاپ لصف کی یجنذاذ
 نارود ناراگز ومآ ؟تخادرپ ناک اين ماقتنا هپ وا هچ یارب

 ماهوا هدرپ رد مدرم همه هک دندرکیم لایخ گناس یروتارپما

 هب ندیسر و یراگتسر ناکما یطیارش رد اهنت و دناهدش ریسا

 یوس زا .دنروایب یور نذاذ هب مدرم هک دراد دوجو ییانشور

 تسا دیفم ندش نشور یارب اهنت نذاذ هک دندوب دقعتم اهنآ رگید

 اهنآ .تسا هدوهیب و رمثیب نذاذ ماجنا «قارشا هب ندیسر زا سپ و

 و بآ زا روبع یارب هک دنتخادرپیم یلاثم هئارا هب هنیمز نیا رد

 زا سپ یلو «میراد قیاق هب زاین ام لحاس رگید تمس هب ندیسر

 ."*مینک اهر ار قیاق ذياب .میدیسر لحاس هب هکنیا

 شرگن و دنهدیم ماجنا ار نذاذ هنوگنیا هب ام رصع یاهناسنا

 و «انایانیه» بتکم نارادفرط .تسا هنوگننا هب نذ هب نانآ

 هحوت نذاذ هب «اناباهامر» نییآ رد تحلصم یور زا هک ینانآ

 و هدش جراخ ماهوآ هدرپ زا دنناوتب هلیسو نیا هب دنراودیما «دنراد

 یعون هب داقتعا رگنایامن هدیقع نیا نتشاد . دنبای تسد قارشا هب

 هزادنا نامه درف طیارش نیا رد .تسا تیونث و تیئود زا دیدح

 هک دهدیم ناشن رفنت دیآیم رش و دب وا رظنهب هک یزیچ هب تبسن

 ريخ و بوخ وا رواب هب هک یرگید ع وضوم ای نومضم هب تبسن

 نامه شور نیا مینک لایخ رگا .دهدیم ناشن هجوت و هقالع تسا

 ثرا هب ام هب یبهذم ناربهر رپاس و ادوب زا هک تسا یک و لسوریس

 راوید هب ور مامت لاس ٩ نآ رطاخهب ۱۶«امراهدیدوبر ای هدیسر

 لین و تامهوت زا یرود یارب رثوم شور کیاهکنیا ای و تسشن



 ۱ ۵۳۲ موس شخب

 یکانرطخ رایسب هاگ دید هب و مياهداتفا هابتشا هب .تسا قارشا هب

 .میاهدروآ یور
 هدع نپاژ و نیچ رد هتشذگ لاس دص دنچ رد لاحره هب

 کی هابتشا یور زا اهنآ .دناهتسبلد هدیقع نیا هب یدایز رایسب
 ار یهام مشچ ای دناهتشاگنا الط تشخ کی یاجب ار درز لافس
 یبوخهب دناهتسناوتن اهنآ لاحرههب .دناهتسناد اهبنارگ یرهوگ

 .دنهدب صیخشت ار لیصا و بان تعیرش رهوج
 هپ ام هب یبهذم ناربهر ریاس و ادوب قیرط زا هک یمقاو نذاذ

 نهذ و مسج نآ رد هک تسا «ییامناذ  ویوجیج»» ؛هدیسر ثرا

 نامه «دنباییم تسد یقیمع رایسب شمارآ هب ود ره «دوخ»

 هب ندیسر راظتنا «اناورین» رد اهنآ هک یرکف و یمسج شمارآ
 .دنراد ار نآ

 تلاح ج وا هب یددعتم یاهتروص هب ناگتشذگ راثآ رد

 زارف اب ارتوس سوتول رد .تسا هدش هراشا یگتفیش و قارشا
 هلمح اب ارتوس و اتیمراپ «انجارپاهام رد « «یهانتیال میهافم قارشا»

 ناونع اب «ییاک ویر نازوت» نذ داتسا رثا رد و «اهقارشا ناطلس»

 .تسا هدش دای تلاح نیا زا «اهبنارگ هنییآ قارشا»

 .مینکب هاگن نآ همشچرس هب دیاب ام لیصا نذ کرد یارب

 هب ۱۷شردقنارگ رثا رد «نزیکو تیک هس» نذ گر زب داتسا
 دهع زا لیصا ینطاب میلاعت» :دنکیم دای هلوقم نیا زا تروص نیا

 و هدیدرگ لقتنم درگ اش هب داتسا زا و هنیسهب هنیس زورما هب ات ادوب

 نازوت «.تسا هدرک ادیپ طسب ناهج رانک و هشوگ هب شور نیا اب



 نشیتیدم نذ/ ۵٤

 قیاقح هک هتشاد دیک ات نآ رب و هدرک هراشا تقیقح نیا هب یجنذ

 رد هن و هدیدرگ سکعنم حوضومب اهباتک رد هن ینطاب بان
 رارسا نیا هکلب «تسا هدش هتشاذگ ماوع هلمجزا ناگمه سرتسد

 یناسک هب اهنت اهنآ زا و یدعب ناربهر هب ادوب زا یدبا و یلزا
 نیا .دناهتشاد ار نآ تفایرد ناوت و تیفرظ هک هدیدرگ لقتنم

 هب ادوب زا یلاوتم لسن ۲۸ زا رذگ زا سپ یفخم و هدیشوپ رارسا
 دمآ نیچ هب دنه زا گر زب داتسا نیا .دیسر دنه رد «امراهدیدوبر»)

 مان هب مود ربهر هب ار قارشا هب لین هار و کولسوریس هقیرط و
 ییاهشزومآ بسک لابندهب دیاب ام .تخومآ (وکییوه) ۱۸«اک »
 هب ؟دنمادک میلاعت نیا .تسا هتشاذگ یاجهب امراهدیدوب هک میشاب

 و مزج یمزع اب و میریگب رارق راوید هب ور دیاب ام هصالخ تروص
 یبجاح هدرپ و دس هنوگچ هک مینامب رظتنم دیدرت و کش نودب
 طبارش نیا رد .دوشیم هدز رانک هب تسا تقیقح عبنم و ام نیب هک

 رد .دوشیم یراج ام یوسهب قیاقح و اهشناد زا یمیظع نایرج
 میشاب هتشاد هجوت هتفگ مود ربهر هک یزارف هب دیاب ام تاظحل نیا

 .«مینامب یقاب رایشه و هاگآ ًالماک هشیمه» و

 لسن هس و تسیب «دروآ نیچ زا امراهدیدوب هک یمیلاعت
 زا یجنذ نگ ود هک یعقوم ات دیدرگ لقتنم درگ اش هب داتسا زا یپایپ

 و هتسراو یبهار رظن ریز «ودنت» هوک رد و تفر نیچ هب نپاژ
 زا سپ .تخادرپ تفرعم بسک هب «یجنذوجوین» مان هب لدنشور
 و رهوج نیشنلد و هاتوک هلمج کی رد «تشگ رب نپاژ هب وا هکنآ

 قیاقح هب ندیسر یارب» :درک هصالخ ار شیوخ یاهشزومآ هریش



 ۱۵۵ / موس شخب

 ناکلاس زا یرایسب «.دینک اهر ار- ود ره- رکف و مسج بان
 رد .دناهداهن مان «یرایشه و یهاگآ تیاغ» هلمج نیا هب تقیقح

 هک یشطع ٌهزادنا هب درف ره هب قیاقح یایرد نیا زا «لبق نایلاس

 ناورهر نیب یقرف و دوش باریس ات دشیم هداد ماج تشاد

 یهاگآ بسک یارب دارفا «راگ زور نآ رد .دوبن فلتخم یاههقرف

 امراهدیدوب نانیشناج و گر زب ناربهر هب یداینب قیاقح و لیصا
 هب یبایتسد فرص ار شیوخ تقو رتشیب اهنآ .دنتشاد یسرتسد
 یژرنا و تقو رتشیب ام راگ زور رد هکی لاحرد «دندرکیم قیاقح
 . دوشیم انف و فلت لباقان و یئزج یاهزیچ بسک ریسم رد دا فا

 و ادوب تقیرط رد هک یقیاقح مامت ییامناذ - ویوجیج رد
 و عماج تلع هب .تسا هدش یروآ درگ «تشاد دوحو امراهدیدوب

 .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ۱۹«اک ودوشر» ناونع ندوب لماک

 :تسا هدش دای بلاطم نیا زا تروصنیا هب اهارتوس زا یکی رد

 اهیهاگآ و فراعم بذج و بسک یارب «دینیشنیم امش هک یتقور)
 راونا ؛قیاقح دیشروخ شیادیپ زا سپ طیارش نیا رد .دیشاب رایشه
 مامت لاحنیع رد و دوشیم یراج امش یوسهب تقیقح و تمحر
 و راخب دیشروخ لباقم رد هک ییاههلاژ دتنام دیلپ راکفا و اهوید
 «.دندرگیم دیدپان امش رکف و نهذ ةحفص زا دنوشیم دوبان

 و هاگآ دیاب امش» :ميروخیمرب بلاطم نیا هب اک ودوش رد
 هپ هن و دیشاب یزیچ لابند ینیع تروصهب هن .دیشاب رایشه
 مادقا ناتدوخ نهذ رد نافوط و مطالت داجیا هب ینهذ تروص

 هب اهنتهن دنورب رانک هب اههدرپ هک یاهظحل طیارش نیا رد . دییامن



 نشینیدم نذ/ ۰

 جنر و دردرپ هخرچ زا هکلب دینکیم ادیپ یسرتسد اهیهاگآ هوبنا
 رارق یداماس نیا رد امش هک یمقوم .دیباییم تاجن مه یگ دنز

 طیارش نیا رد «.دیوشیم دراو اتاگ اتات هزوح هب ًامیقتسم ؛دیریگ یم

 نیا رد .دنکیم ادیپ یگتسب تبحم و افص ناینب و اههشیر اب درف
 رد وا هار دس دب یاهرادرک ماجنا رثا رب هک یعناوم هیلک مقوم

 لاح .دندرگ یم لیاز دندوب هدش قلطم یافص و قشع هب ندیسر

 جرش ره یارو رد دوشیم هریچ درف رب طیارش نیا رد هک ییاوه و
 رایسب و تیئادوب زا رتالاب یلیخ «تسا یرگید هطباض ای طسب و
 نآ فیصوت یارب ای دوش نایب ظافلا اب هک یزیچ نآ زا رترب

 هدافتسا دب اي و بوخ هب اههدیدپ میسقت و تیئود زا میوش روبجم
7 

 «دیبای تسد قارشا نیا هب زور کی یارب یتح امش رگا
 رود و یداع یگ دنز لاس اهنویلیم زا رترب ار نآ تلیضف و شزرا
 فلت ار تقو هک تسا هتسیاش نیاربانب .تفای دیهاوخ تیونعم زا

 رمک قارشا نیا هب ندیسر یارب «ناوارف ششوک و یعس اب و دینکن
 .دینک هدافتسا نآ هب ندیسر یاتسار رد هینا ره زا و دیدنبب تمه

+ 

 ار یهار ؛طوسبم و نشور تروص هب مراد دصق نم اجنیا رد
 هب نآ قیرط زا دیناوتب لک وت و تمه اب امش هک مهد ناشن امش هب

 ترودک داجیا زا زارتحا اب یگ داسهب راک نیا .دیروآ یور قارشا

 «دیدیسر ینطاب یافص هب امش رگا .دریگیم تروص ریمض رد

 رگا .دیزاسن ردک ار نآ یگدومخ و یترپساوح اب دینک یمس



 ۱۵۷ موس شخب

 نآ شیوخ یعس و اهششوک اب «دیدرگ رادیدپ ینطاب یافص راونا
 ."'دینکن هریت ار

 هب ندیسر ساسا ؛دیدرگ نایب هاتوک زارف دنچ یط رد هچنآ

 رد رارقتسا تاظحل رد هک تسا رطاخ نیا هب ینهذ یاهششوک

 داجیا شیوخ دولآ قوش ای هنارکفنشور راکفا اب «نذاذ تیعضو

 یبانشور «دینز تسد یصخش ششوک هب امش رگ ا .دینکن لالتخا
 یدارا ششوک و یمس هب امش رگا .۲!دوشیم لیدبت یکیرات هب
 اجنیا رد .دندرگیم لدب تینارون و تیفافش هب اهیکیرات «دیزادرپن

 نیشناج نیموس هک میوش هاگآ یاهلمج یانعم هب تسا رتهب

 ثعاب اهرهوگ ریاس و ساملا رون» :تسا هدرک نایب امراهدیدوب

 هریغ و گس «ناسنا ءایرد «هوک هب ضیعبت نودب و یواست هب

 هب و دنزیمن تسد لیلحت و هیزجت رب ینتبم یباختنا هب و دباتیم

 ردک و هدولآ ار نآ یافص هدارفا و ءایشا دروم رد کیکفت

 دیاب هک تسا ییامناذ - ویوجیج هصالخ و هراصع نیا .دزاسیمن

 رد انعم نیا .دنباپ نایرج یگ دولآ نودب دوخ راونا «نآ نایرج رد

 هلمح زا شراثآ رد ۲۳«یشناو» .طسوت هراعتسا و ماهبا زا یاهلاه

 ینژوس بط نژوس هب ار نآ و هدیدرگ نایب «نیش نذاذ»

 و رگنامرد تیمهاو شقن زا و هدرک هیبشت (روتکنوپوکا)



 ' نشیتیدم نذ / ۸

 .۲؟تشسا هدومن دای نذاذ رد شخبتاجن

 «دیشاب هاگآ .دیشاب اهنآ نانیشناج شخبنایاپ و اهادوب مامت
 ناشفارون و رونه .دیبسچب رگید یاهزیچ هب هکنآ نودب

 .دیزاس هدولآ و ردک ار رگید ءایشا هکنآ نودب «دیشاب

 نآ ماجنا شور هب یبوخهب نذاذ ماجنا نایرج رد رگا
 ...و ترفن «قشع «تاناجیه رثا رب هک ییاهدس «دینک ادیپ یهاگآ

 یمسامش رگا .دنوریم نیب زا و هدش بآ «دناهدمآ دیدپ نهذ رد

 شیوخ نهذ هدرپ زا ار ماهوا و تامهوت هک دینک ششوک و
 ار یگریت و ترودک رگید راب «ینهذ یافص داحیا یاجهب «دییادزب

 لمع «هسیاقم لیبس رب طیارش نیا رد .دیزاسیم نیزگیاج نآ رد
 زا هعرزم ندرک کاپ یارب هک تسا ینابغاب راک دننام امش

 یقاب ار اهنآ هشير و هدنک ار اهنآ هقاس ای گر ب «هزره یاهفلع

 .دراذگیم

 ریظنیب و الاو تیمها زا اتسار نیا رد هک هچنآ هرخالاب

 رد تیاده یارب .تسامنهار نتشاد «تسا رادروخرب

 بارس هن - یعقاو ییانشور هب ندیسر و یقیقح کولسوریس
 اناد و نیتسار یداتسا تیاده و رظن تحت دیاب امش - ماهوا

 ار تقیرط یاهیراک هزیر و رارسا یبوخهب هک دیریگب رارق
 یفاک تیاده تردق و تواخس «تمه و تسا هتفرگارف
 رظن تحت رگا .دراد ار نارگید هب اهنآ هئارا و لاقتنا یارب

 جرخهب تیدج و شالت ردقره دینکن لمع ربهر و داتسا
 .دینک یم فلت ار دوخ تقو اهنت و تسا هدوپیب دیهدب

۷ + ¢ 
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 بسچرب و گنر زا اههدیدپ و دارفا مامت ؛داینب و لصا رد
 یایند ءام یاهتواضق و تامهوت هیاس رد .دناهدوب ادج دب و بوخ

 هدش لیدبت ینونک دب و بوخ هناگ ود ناهج هب هیلوا گنرکی
 .تسا

#۰ ۷ + 

 ریسا رادنپ و تامهوت هدرپ رد مدرم ام رصع رد هک اجنآ زا
 و دارفا دوجو رد هک ار یقباقح یبوخهب دنناوتیمن رگید «دناهدش

 دارفا رد تریصب مشچ رگا .دننک هدهاشم «دراد رارق ءایشا

 هدیدنسپ و بوخ ار تاقولخم مامت قوش و قشع اب دوش هدوشگ

 .تفای دنهاوخ

 یدنبمیسقت و ساسایب یاهتواضق نیا هک یعقوم ات نیاربانب
 کاپ ام نهذ هحفص زا دب و بوخ هب دارفا و ءایشا یدادرارق

 رادیاپ و رادیدپ نآ رد یعیبط و ینطاب یافص و شمارآ «دنوشن
 .ددرگیمن

 مکاح یدرف رکف و نهذ رب ینطاب یافص و شمارآ رگا
 نآ هب مه هدیدنسپ یاهراک ماجنا اب زگ ره تروص نیا رد هدوشن

 ,۵*تفای دهاوخن تسد ؛تسا هتسیاش هک ینورد تیاضر

 یدرف رگا :تسا هدمآ «ارتوس و اتیماراپ ءانجارپ ءاهام» رد
 «یروبص «ریاعش و ماکحا تیاعر «ششنخب) هناگجنپ یاتیماراپ

 و دهد ماجنا یبوخهب ار (اناید هرخالاب و صالخا و یدرمیاپ

 تمه «اتیماراپ -انجارپر») ماجنا هب هک یعقوم ات .دنک تیاعر "



 نشیتیدم نذ/ ۰

 قارشا و یهاگآ هب و درب دهاوخن یاهرهب اهراک نیا زا ؛درامگن

 .دیسر دهاوخن

 ماجنا اب هک دوشیم لصاح یطیارش رد اهنت اتیماراپ -انچارپ
 ریمض ةحفص زا دولآ ضغب ای دولآ قوش راکفا ییامناذ - ویوجیج
 و تقادص رگا .دیبای تسد ینطاب یافص هب و دنوش کاپ امش

 لصاح دایز یاههرهب مه مک لامعا زا ؛ددرگ رهاظ ینورد یافص

 ییاناد رد نآ عماج لکش و تسا ییاناد یانعمهب انجارپ .دوشیم

 .میناوخیم «ارتوس سوتول» رد .دنکیم ادیپ رهاظت ۲"ییادوب
 هدوب رطاخ نیا هب اپنآ نانیشناج و اهادوب یاهششوک مامت

 .دنهد هئارا ار ییادوب ییاناد یداع یاهناسنا هب هک

 نامه هب دارفا و ءایشا کرد و ندید ییادوب ییاناد یانعم

 زا غراف و تواضق نودب هدنراد دوجو هک تسا یتروص

 اب یزیچ ای یدرف هب رگا .زیمآتبحم ای دولآ ضفب تاساسحا

 تیهام و تقیقح دیناوتیمن زگ ره «دینک هاگن ترفن و قشع هاگن

 اهادوب مامت تامیلعت هیام و ساسا نیا .دییامن کرد یبوخهب ار نآ

 .۲۷تسا هدنیآ و لاح هتشذگ رد

* ۳ 

 حاورا «خ زود نانکاس) هناگهد یاهناهح یدنبقبط

 «یتشهب تادوحوم ؛ناسنا ؛اروسا «ناروناج هنسرگ

 ۀرابرد تواضق و (ادوب و هتسراو یاهناسنا ءادوب - اک هیتارپاک اوارس

 ام .دریگیم تأشن یرکف تاناجیه زا اهنآ یدب و یبوخ تاجرد

 رب یفطاع تاناجیه و زیمآ ضیعبت دویق رد ندوب ریسا تهج هب
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 و اهدس هدنراد ار دحاو مکح لصا رد هک یفلتخم یاهتمسق یور

 و رترب ار یعوضوم و مینکیم داجیا یعونصم و یرابتعا یاهزرم
 هب تشرسکین و هتسراو یاهناسنا .ميراگنایم رتدب ار ینومضم

 و دنرگنیم یدحاو دوجو یازجا مشچ هب ناهج یاهتمسق مامت

 و یزادرپلایخ دولوم ار دوهشم یرابتعا و یرهاظ ترثک
 یاهفرب مامت هک روطنامه .دنرادنپیم یمدآ نهذ ییارگ هورگ
 بوذ یراهب باتفآ شبات لباقم رد ناهج فلتخم یاههوک

 و تعیبط نیا زین ناهج تاقولخم و تادوجوم مامت «دنوشیم
 هب تفرعم و تقیرط راونا لباقم رد هک دنراد ار ک رتشم تلصخ

 هب ندیسر یارب اههقرف و اههورگ گنج .دنسرب قارشا و ییانشور
 دیدرت رظن اب یطیارش رد تیعقاو و تفرعم زا عافد و تقیقح

 کی هاپس ره سأر رد تسا مزال راک نیا یارب هک دوشیم هتسیرگن
 هک تسا یلاحرد نیا و «دشاب هتشاد رارق هتسجرب و هتسراو ناسنا

 نیا زا تقیقح و تیعقاو ناغلبم و نایاشگناهج تیرثکا ای همه

 یرواد نیاربانب ؛دنتسین رادروخرب تفرعم و صولخ زا هجرد
 یدایز یاهیراوشد اب اهنآ یاهاعدا تیناقح و تلاصا ؛رابرد

 .دوشیم وربور
e 

 و اهارتوس هعلاطم قیرط زا اهنت قارشا هب ندیسر ًاملسم
 ناوتیمن هار نیا زا و تسین ریذپناکما (اهارتوس ریسفت) اهارتساس
 ار ام اتسار نیا رد ششوک .تفای تسد ینطاب فراعم و قیاقح هب
 و تفرعم یاهرد دناوتیم نذاذ ماجنا هکلب ءدناسریمن فده هب



 نشیتیدم نذ / ۲

 هک مینک ادیپ یسرتسد ییایند هب ات دنک زاب ام یور رب ار تیعقاو
 رد .دشاب ادج یمارم ضیعبت و ییارگهقرف «تینم یاهتراقح زا
 ولج زا تعرسهب فراعم و تاعالطا زا یمیظع لیس دیدج یایند

 میهاوخ یرشب یاهشناد همه رگ هراظن ام و تفر دنهاوخ هژر ام
 بذج تمسق کی هب رتشیب ام دولآ قوش هاگن طیارش نیا رد .دوب

 تحاران رگید یتمسق ندید رطاخ هب ار ام ترفن جاوما و دوشیمن
 رد «تسا تفرعم و تقیقح بلاط هک یناسنا یارب .دنزاسیمن

 رد دنناوتیم هک دنوشیم مطاس یتیعقاو راونا یتیعضو نینچ
 و دیفم تاقولخم و تادوجوم همه یزورهب و ریخ یاتسار
 .دنشاب شخبربث

 هک دیوشیم انشآ ینذاذ اب امش رثا نیا رد «بیترت نیا هب

 هک نذاذ دیتاسا زا یرایسب و هدیدرگ هضرع امراهدیدوب طسوت
 ار نآ تروص نیمه هب و ًانیع «دناهدوب تقیرط نیا قداص ورهر

 مان هب شیوخ شزرااب رثا رد یجنذ نگود .دناهداد ماجنا

 :دراد هراشا بلطم نیا هب هنوگنیا «ییامنازوا ییامناذ وذ نجوبوش»
 رارقرب طابترا ناہج نیا یاروام اب ًامیقتسم هک یزیچ

 (سوتول تیعضو رد نتفرگ رارق) ازوفاک هک «دزاسیم
 شزرا نیرتشیب یاراد ادوب تقیرط رد نومضم نیا .دشابیم
 و اهادوب درکلمع و هفسلف یاوتحم نیا عقاورد .تسا ماقم و

 .دیآیم باسحهب اپنآ نانیشناج و اهادوب لامعا شخبنایاپ
 و نیرتهب نذاذ قیرط زا هک میروايب نامی تقیقح نیا هب دیاب
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 عیسو هزوح رد .دوشیم لصاح یداماس لاکشا نیرتشزرااب
 شور نیا .درادن دوجو نذاذ زا رتشزرااب یزیچ ینطاب مولع
 نخس و نایب اب یدنمشناد ره ناهد زا ,ینشور و قارشا هب ندیسر

 رایتخا رد هک تسا ییاهبنارگ هنیجنگ .تسا هدیدرگ هئارا یصاخ

 زاین و رواب یونعم و یحور یلاعت هب هک دریگ یم رارق یناسک
 .دنراد

 ییامناذ - ویوجیج ةرابرد یتاکن

 یارب حالطصا نیا .تسا دوخ ای سفن قارشا یانعم هب ناونع نیا ۱

 هدافتسا دروم «اوود نبوذ نجوبوش» باتکر د یجنذ نگو د طسوت رابنیلوا
 شیوخ نادرگاش یارب ار بلطم نیا «یجنذ نازنم» .تسا هتفرگ رارق
 .دناهدوب نذاذ یریگارف هب لیام هک هتشاگن

 و نیرتهتسجرب زا یکی (یدالیم ۱۷۹۹-۱۹۸۳) نازنم ۲

 نگود» راثآ زا یرایسب و دیآیم باسحهب «نذوتوس» نادیرم نیرتلضاف

 .تسا هدوزفا انآ رب یلیمکت و یریسفت بلاطم و هدرک شیاریو ار «یجنذ
 رد دنمشناد نیرتهتسجرب دوخ نامز رد کی ره هک داتسا هس رظن ریز وا
 .تسا هدید شزومآ «هدوب نذوتوس هنیمز

 نیا و تسا «کچوک هنودرگ» یظفللاتحت یانعمهب «انایانیه» ۳

 هدش هتشاذگ بیفر بتکم رب «انایاهام» بتکم طسوت هیانک یور زا ناونع

 فده هب انایانیه بتکم رادفرط دارفا هک دراد هراشا موہفم نیا هب و

 «تسا یدرف تاج و یراگتسر انامه هک دناهتسبلد یریقح و کچوک

 میلگ اهنت هک دنتسین رکف نیا رد انایاهام بتکم ای هورگ هکیلاحرد



 نشیتیدم نذ/ ۶

 همه یراگتسر و تاجن هب نانآ هکلب «دنشکب نوریب بآ زا ار شیوخ
 * .دنشيدنایم ابناسنا

 هجوت دروم الاب رد ثحب دروم بلاطم و میهافم نامه مه اجنیا رد ٤.

 .تسا هتفرگ رارف دیکأت و

 و یدرف یراگتسر رطاخهب نفاذ ماجنا «یلومعم دارفا هار زا روظنم ۵
 «تمالس بسک هب یدایز هقالع یداع دارفا هکر وطنامه .تسا یصخش

 هب یزیچ ره زا شیب زین انایانیه بتکم دارفا «دنراد رتشیب شناد و تورث
 .دنراد قایتشا اراسماس زا رارف

 گنیم «(۱۳۹۸-۱۲۷۱) نآوی «(یدالیم )٩ ۱۱۷-٩۱۰ گنوس ٩.
(۰)۱۳۹۸-۱۲ 

 رفن ود (۷46-1۷۷) وجاوک اگنان و (؟ -۷؛۰) یشویگ نجیاهس ۷

 رد هک دندوب امراهدیدوب نیشناج نیمشش زاتمم و دادعتسااب نادرگ اش زا

 .دنتشاد یمہم شقن «ییاز نیر» و «نذوتوس» نیودت و نیوکت
8. Huangbo Xiyun (? - 850) 

9. Zhaozhou Cong Shen (778-897) 

 حرش هب رتشیب هک تسا یدلج ۰ هعومجم کی هب هراشا ۰

 .(راطع ءایلوالاقرک ذت هب هیبش) .دزادرپیم نذ دیتاسا

 دیتاسا و نذ هرابرد نیچ رد هک رگید یدلج ۳۰ هعومجم کی ۱

 .تسا هدش فیلأت نآ

 نیودت «وکاسوس وروک » طسوت هک «نذ یاههعموص تاررقم» ۲

 زا هک دراد یلدبحاص ناتساد هب تهابش هورگ ود نیا ثحب دروم عوضوم *
 دارفا هاقناخ رد هک تشاد راپظا نارگید داقتنا باوج رد و دمآ هسردم هب هاقناخ

 ملعم هسردم رد هک ی لاحرد دنریگب بآ زا ار شیوخ میلگ ات دننکیم ششوک

 (مجرتم) .دهدب تاجن ار قیرغ دارفا ات دنکیم ششوک



 ۱۱۵ / موس شخب

 .تسا هدش

 رد تنوکس و کولسوریس نیناوق هرابرد هک ییاهباتک هب هراشا ۳
 .دنامدش هتشاگن اههعموص

 .دناهدش نیودن نپاژ رد هک نذ باتک هرود ٤ زا هعومجم کی ۱ ۽

 .نذوتوس راذگناینب .(۸۱۹-۸۰۷) یجنایل ناش گنود ۰-۱۵

 .نذوتوس دیتاسا زا یکی ٩

 .تسا هدش فیلأت «نزیک وتیک هس» طسوت هک یباتک هب هراشا ۷

 .«رک ییوه» مان هب نيچ رد نذ مود یاوشیپ ۸

 مشش یاوشیپ نادرگ اش زا یکی طسوت هک ربتعم نوتم زا یکی ٩
 .تسا هدش نیودت

Jianzhi Sengcan )3 - 660)20.  

 21. )نستدسنعع (ینهذ لوبق هنیمز رد یراصق تاملک )

 یانعمهب «وج» هک هتفر راک هب «یکیشوج» ینپاژ هژاو اجنیا رد ۲

 ناجیه و رکف .تسا یهاگآ ای تخانش «رکف موبفمهب «یکیش» و ناجیه
 .دنراذگ یم رثا رگیدکی رب و هدش هتخیگنارب مه اب هشیمه

 و نذ رد ناوک زا هدافتسا نیعفادم زا (۱۱۵۷-۱۰۹۷) یشناو ۳
 یشناو زا شیوخ راثآ رد یجنذ نگو د .دوریم رامشهب نذوتوس نادقنم زا

 .تسا هدرک دای یکینهب

 نادنمدرد نامرد یارب هک تسا ینزوس بط نزوس یعون نیش 6

 .دریگیم رارق هدافتسا دروم

 و داضت فیت ناشار یگ دنز ناوتنم ىغۈتەب ار اواسماس ۵
 .تشاگنا زیگنارفنت و راجنهان طیارش و هاوخلد یگ دنز نیب فالتخا

 زا زیهرپ «تینود زا زارتحا ساسارب ییادوب ییاناد و تریصب ۲۹

 .تسا هدش انب «دنتسه هک یتروصنامه هب ءایشا تیّور و فالتخا و داضت



 نشیتیدم نذ / ٩

 و ناخ ۲۵ زا دياب ییادوب ماقم هب ندیسر یارب یداع طیارش رد ۷

 «میریگب رارق نذاذ تیعضو رد تسرد ام رگا یلو «درک رذگ سونایقا ۳
 .میسرب ماقم نیا هب میناوتیم یناسآ هب



 نامناخیب یودوک یتدیقع ینابم
 (ودوک یکاواس داتسا یاههتفگ )

 ؟وشوک اهایچوی داتسا یروآ عمج

 مامت * (ودوک یکاواس داتسا) نم هک دناهتفگ دارفا زا یخرب
 .ماهدرک هابت نذاد هب لمع و شزومآ رد ار مرمع
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 ریقف و دالوارپ هداوناخ کی رد ۱۸۸۰ لاس رد «یشور یکاواس ودرک » *

 رد .داد تسد زا ار دوخ ردپ یگلاس تفه رد .دمآ ایندهب نپاژ رد یشوسن رهش رد

 کی زا سپ ۱۸۹۹ لاس رد و تشاذگ رس تشپ ار ییادتبا تالیصحت ۱۸۹۲ لاس
 .تخادرپ لیصحت هب داتسا دنچ دزن و تسویپ.نابهار کلس هب یبلف ماپلا

 درف کی ناونعهب ۱۹۰۶ لاس رد و تسویپ شترا هب ۱۹۰۰ لاس رد

 مخز کی زا سپ .دنک تکرش هیسور و نپاژ یاهدربن رد ات تفر نیچ هی ماظنهدایپ
 رد و تخادرپ هفسلف هتشر رد لیصحت هب ۱۹۰۸ لاس رد ...تشگر ب نپاژ هب کلپم

 تقیرط يط زا دعب ۱۱۳۵ لاس رد .دش سیردت لوغشم داتسا ناونعهب ۱٩۱ لاس

 ۱۹۹۵ لاس رد «هعموص دنچ سیسأت زا سپ وا .دش «اوازاموک » هاگشناد داتسا ؛نذ
 .تفای تافو «یجاتنآ » هموص رد

 شراگن «نامناخیب یودوک نذ یاهشزومآ باتک زا راصتخاهب لقن
 ۱۹۹۰ هامایچویوشرک



 نشیتیدم نذ/ ۸

 دصق یلو هدنمانیم نامناخیب یودوک ارم مدرم دنچره

 نامناخیب ام همه «مینک هاگن هنانیبمقأو یدید اب رگا .ماهتشادن

 و هناخ دنک لایخ یدرف هک تسا یگ ر زب هابتشا نیا .میتسه
 .دراد یتباث و یمئاد هناشاک

¢ + 

 ار یراک ناتدوخ طسوت و ناتدوخ هارمه امش نذاذ ماجنا اب
 . دیهدیم ماجنا ناتدوخ یارب

 .تسا دوخ هب ندش کیدزن ینعمهب نذاذ ماجنا

 و یرترب یاهدرادناتسا یارو رد و تک رحیب تروصب

 . دینیشنب نذاذ هب یرشب هعماج یرتهک

 یناسنا «هدرک اهر ار شیوخ ةناخ «ٍقح» هار رد هک یدرف

 .تسا هتخاس ار شیوخ دوجو هک تسا

 باوخ کی زا سپ هک تسا نآ دننام هب ام طسوت نذاذ ماجنا

 .ميیاشگب ناهج رب مشچ هرابود «ینالوط یناتسمز
4¢ 

 . دیهدن ماجنا یراک نا نایرج رد هک تسا نآ نذاذ نیرتهب



 ۱۹۹ / موس شخب

 طسوت ام هک تسا نآ یانعمهب «میهدیم ماجنا یراک ام هک یعقوم

 .مياهدش روبجم یراک ماجنا هب اهوید زا یضعب

 و اههورگ هب ندش دراو هب یدایز ةقالع ام رصع مدرم
 دوخ هورگ و بلاق رد دارفا یتح .دنهدیم ناشن دوخ زا اهحانج

e ۲ك  

 رد نانآ رگا .دندنویپیم یعرف یاهیدنبهورگ زا یخرب هب مه
 رس ۲ حب ۳ 5 ۳
 رد اهنا عضو «دنشاب هدروا یور یهورگ تقامح هب یلبق هورگ

۳ 1 2 
 یاهیدنبهورگ نیا .تسا رتدب یعرف یاههقرف و اههورگ نیا
 هب نذاذ قیرط زا ناتسفن و ناتدوخ اب و دینک فقوتم ار هناقمحا

 . دیزادریب تولخ

 ۳۳ ا

 کی دننام ار نآ یضعب ؟تسیچ یقیقح و یغقاو دوخ
 ریمض حول یاجهب «هیبشت یارب ملیام نم .دنرادنپیم دیفس هحفص

 میسقت لباق زیچ کی یعقاو دوخ .منک هدافتسا یبآ نامسآ زا

 .دراد یدحاو دوجو و نومضم اهناسنا همه رد و تسین
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 یردام فان اب رگید راب ام هک تسا نآ لثم نذاذ ماجنا

 ةفيظو کی هن تسا تلصخ کی نذاذ نیاربانب «میبای دنویپ دوخ

 .هدننک هتسخ

+ # % 

 .دینک لمع اهنآ هب دیاب «دیزادرپب هلداجم و ثحب

“+¥ + 



 نشیتیدم نذ/ ۷۰

 .میوش رک ذتم نارگید هب ار نآ جیاتن اهنت هک تسین ییوراد

¢# 4+ % 

 هب ای مینک ادیپ تاجن هک ميزادرپیمن نیرمت هب نآ یارب ام
 و میزادرپب یزاسدوخ هب یروتاس اب میهاوخیم ام .میسرب یروتاس
 .میرادرب مدق لماکت هار رد

 ام بلق ینامز «دیسر ششخرد هب نذاذ اب ام نامشچ یهاگ
 راچد یرظانم ندید اب یتاظحل رد هدش ساره و میبرپ نذاذ زا

 یگ دنز یارب هک تسا یهار نیرتشخب حرف (نذاذ) نیا دوجو
 .دراد دوجو

 نیا هب رتهب و رتشیب «دوش رتشیب یگ دنز رد ام تریصب ردقره

4 ۵ 

 ؟تسیچ نذاذ ماجنا هدیاف
 .تسا بوخ زیچ چیه یارب نداد -

 اب و دیزومایب نذاذ ةرابرد یرتشیب بلاطم امش هکنآ رگم

 زیچ چیه یارب ییاهزیچ هچ هک دیسرب یهاگآ نیا هب نانیمطا

 .دینکیم نیرمت زیچ چیه یارب رتهب طیارش نیا رد .تسا رتدیفم



 ۱۷۱/ موس شخب

 یلو «میهدیم ماجنا ار یتوافتم لامعا ام زا کیره هچرگا
 کمک هب ات مییآ مه درگ یدحاو تمیرش بلاق رد همه تسا رتهب

 طیارش نیا رد .مینک رود شیوخ زا ار رکف و مسج میناوتب نآ

 .میوشیم تینم و یروحمدوخ ریسا رتمک

 امش هاگن دیابن «دیراد نامیا شیوخ تعیرش هب امش رگا

 نآ هب و هتشاد نامیا تقیقح نیا هب رگا .دشاب رگید یاهاج هجوتم

 زا اهراک زا یخرب ماجنا) «* ناکیش و یداماس» هب «دینک لمع

 . دیسریم (صالخا یور

 یکی .تساهیدیلپ زا یرود «لصا نیرتمهم «ادوب تعیرش رد

 و تسپ هب رورغ و قشع «یدیلپ نشور قیداصم و زراب دراوم زا
 لمع نیا هب «دینک رود دوخ زا ار اهیدیلپ امش رگا .تسا ماقم

 .درک قالطا «ناکیش» ناوتیم

 ...و ناروناج «ناهایگ «بآ ءاوه ؛ناهج نیا مامت رد
 . دنیامنیم میدقت نارگید هب هیده و عفن ناونعهب هک دنراد ییاهزیچ

 ناهج یارب یاهجیتن هچ یهابت و داسف زا ریغ اهناسنا یلو
 | ؟دناهتشاد

©+ 4۵ 

 .دوشیم بوسحم



 نشیتیدم نذ / ۲

۶ ِ ۳ 

 راک فارسا و صیرح نآ عبانم و نیمز هب تبسن ام رگا
 . میاهداد ماجنا ار لمع نیرتهب «میشابن

 بسک ناوارف بعت و تمحز اب هک تسین یزیچ یروتاس

 .دوشیم لصاح یعیبط تروص هب هک تسا یاهجیتن هکلب دوش

 هناخ کی هب هک تسا یقراس تلاح دننام یروتاس هب ندیسر

 نیاربانب .درادن دوجو ندیدزد یارب یزیچ و تسا هدش دراو یلاخ

 ۰ ا 2م را ۰
 هن و دسرب هار زا یسک هکنیا زا سرت هن و تسا زیرگ هب زاین هن

 ۱ en ع ۱
 هن و ...یاهزیگنا هن ...یریسا زا یریگشیپ یارب رارف هب ج ايتحا

 یاهناسنا یبایشزرا هب یبوخهب دیناوتیم امش یطیارش رد اهنت
 ماجنا هب رشب هتخاس یاهرایعم و بلاق زا ج راخ هک دیزادرپب رگید
 .دینک مادقا مهم نیا

FF  + 

 امش مان ؛دیشاب تسود ۳«نوم هئوگاواک یشیا» اب امش رگا
 و یگ دنز زا امش رگا .دوشیم تبث ناقراس تسرهف رد ًامیقتسم

 امیقتسم امش هدیزادرپب نذاذ هب و دینک دیلقت «ینومایکاس» راتفر

 . دیوشیم دراو هتسراو یاهناسنا عمج رد

KR 



 ۱۷۳/ موس شخب

 نامناخیب یودوک یتدیقع ینابم ةرابرد ییاهتشاددای

 یتقیرط تارک ذت» مان اب هک هدش سابتقا یباتک زا بلاطم نیا ۱

 .تسا هدش رشتنم «نامناخیب یودوک
Kodo Roshi ۷۱۹۱۵ ات ۱۸۸۰ یاپلاس لصاوف رد 52۳2  

 یاهتمسق هب «دشاب هتشاد یهانپرس و هعموص هکنآ نودب و تسیزیم

 هب زگر ه وا .تخادرپیم نذاذ شزومآ هب و درک یم رفس نپاژ فلتخم

 دیاقع رگا درکیم رکف اریز تخادرپیمن شدیاقع نیودت و یروآممج

 قح هار زا یدایز دودحات «دنیایب ذغاک و ملق هب رکف و بلق زا ینطاب

 * .دنوشیم فرحنم
 .نپاژ رد یاهناسفا دزد کی .۳

 میلاعت مان اب یبلاج باتک «وتویک نذ - وتوس» زکر م طسوت ۱۹۹۰ لاس رد *
 (باتک نیا یدعب شخب هدنسیون) «وشوک امایچوی» داتسا ملق هب نامناخیب یودوک نذ
 و هدنادرگر ب یسراف هب یزور مراودیما هک دش رشتنم باتک نیا لداعم یمجح رد

 هحفص رد باتک نیا تنیز یارب ار روک ذم باتک زا بلاج سکع کی .دوش رشتنم

 نیا .تسا هدش هتفرگ یجاتنآ هعموص رد ۱٩۹۳ لاس رد هک مياهدرک پاچ دعب

 دع لاس ود .دهدیم ناشن وشوک امایچوی داتسا رانکر د اصع اب ار ریپ یودوک سکع

 (مجرتم) .تسبورف نابج زا هدید دبعم نیمه رد ودوک



 نذاذةرابرد یتاکن
 «وشوک امایچوی داتسا شراگن

 راک ره ندرک فقوتم یانعمهب نذاذ ماجنا هصالخ روطهب

 نیمز یور رب راوید کی یوربور روظنم نیا یارب .تسا یرگید

 رانک تسین ناتدوخ لام هک ار هچره طیارش نیا رد و دینیشنیم
 زا ام «نذاذ ماگنه هب .دینامیم یقاب امش دوخ اهنت و دیراذگیم
 یاهیگ ژیو تلاح نیا رد هتبلا «مينکیم یراددوخ یراک ره ماجنا

 نامراکفا اب و مينکیم رکف ًالثم «مینکیم ظفح زین ار دوخ یناسنا

 ؛دیشاب ماهس لالد کی امش رگا .ميزادرپیم وگتفگ هب نامنهذ رد
 :دوش دراو ناتنهذ هب ییاهرکف نیماضم نیا هرابرد تسا نکمم

 ار اهمهس نآ دش فیح .مدیرخیم ار اهمهس نآ دوب بوخ

 رتشیب رد هک دراد دوجو ناکما نیا ناوج دارفا یارب ...متخورف

 رد .دنک یلجت ناشنامشچ شیپ رد رادلد یانعر تماق «تاظحل

 و طوبرم یراکفا نذاذ نایرج رد «دینکیم راک امش هک هنیمز ره

 امش هک تاظحل زا یخرب رد .دیآیم ناترطاخ هب نآ اب بستنم

 هب رگید راب ششوک اب «دیتسه رکفت لوغشم هک دیوشیم هجوتم



 ۱۷۵1 موس شخب

 زراب ردقنآ امش یارب راکفا زا یخرب رهاظت و یلجت .دیدرگرب نذاذ
 .دیرگنیم ییامنیس ای ینویزیولت ریواصت هب ییوگ هک تسا قیقد و

 ییامنیس ملف کی یاههنحص ییوگ هک دندرگیم دیدپان یتعرس

 ناتیوربور راوید طقف نآ یاجهب و دسریم نایاپ هب ای دنکیم رییغت
 دنچ طقف ریواصت نیا ندش دیدپان و شیادیپ یهاگ .دنامیم یقاب
 ریواصت رگید راب .تسا نذاذ زا ییامن نیا .دنراد اقب و ماود هظحل
 نیا هب .دوشیم رارکت مادم نایرج نیا .دندرگیم دیدپان و ادیپ

 نیرتمهم .ميیوگیم (0-1ا:۵) «قیاقح ؛رابرد یرایشه» دنور

 ۳ «اکوسوک اک» نایرج نیا هک دیآیم دیدپ یطیارش رد تیقفوم
 هب ام هک تسا هدیدپ نیا تیور رطاخهب .ددرگ رارکت راب اهنویلیم
 .مينکیمادیپ هقالع نذاذ

 هک میوشیم هجوتم ؛مینک تقد اهنیرمت نایرج رد رگا

 ددغ ای دننکیم حشرت ار قازب میام ام یقازب ددغ هک روطنامه

 یتاحشرت مه ام زغم «دنزادرپیم هدعم هريش حشرت هب هدعم رادج

 .تسا ام راکفا عقاورد هک دراد
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 هجوت نا هب و دنرادن یهاگآ تقیقح نیا زا مدرم ًالومعم

 شومارف ماگنه نیا رد .مینکیم رفنت ساسحا درف نآ هب تبسن

 رفنت تاظحل نیا رد .تسام زغم تاحشرت ام راکفا هک مينکیم

 رد .دنکیم تموکح نآ رب هناملاظ و تسا هدرک لاغشا ار ام نهذ



 نشینیدم نذ/ ۷

 نودب مه ام «هدرک ادیپ رفنت درف نآ هب تبسن زغم هک قیاقد نیا

 راجزنا و رفتت ساسحا درف نآ هب تبسن «زفم زا تیعبتهب و هدارا

 نودب و راوهدرب مه ام و هدروا دوجوهب ار ساسحا نیا هک تسا

 نیا .ميوشیم ناور تسا نامراکفا هک نامبابرا لابند هب هدارا

۳1 

 دنکیم حشرت یدیسا یشراوگ هریش کی ام هدعم لاثم یارب

 دیسا دح زا شیب حشرت دروم نیا رد .دنک مضه ار اهاذغ ات

 ناکما نیا دوش حشرت دایز یلیخ هدعم هريش رگا .تسین بولطم

 رد یلصا فده دنچ ره . دیآ دیدپ مخز ای رسلوا هک دراد دوحو

 زا رگا یلو «تسام یگ دنز و یتمالس ظفح هدعم هریش حشرت
 ناهج مدرم ام رصع رد .تسا ک انرطخ ءدوش رتشیب ینیعم نازیم

 و دننکیم ندرک رکف ای حشرت هب راداو ار دوخ زغم دح زا رتشیب
 .دوشب ناشندب رب زغم هنارباج طلست بحوم دناوتیم عوضوم نیا

 .تسا رابتبیصم و گر زب هابتشا کی نیا

 «دنوشیم هتخیگنارب ام نهذ رد هک ینوگانوگ راکفا عقاورد
 نایرح .مينکیم هدهاشم ام هک دنتسه یعباقو و رظانم رثا رب

da U 4 + 1 ۹ ٤ ۰ 
 عیاقو زا یرایسب رظان و دهاش ام هک دوشیم ثعاب ام یگ دنز

 ای میدنبب ثداوح لباقم رد ار نامنامشچ میناوتیمن ام .میشاب

 ام رظن هک دوشیم ثعاب نذاذ .میشاب توافتیب اهنآ هب تبسن

 لمعلاسکع زورب زا بیترت نیا هب و دنک رییغت ثداوح هب تبسن
 .دوش یریگشیپ رگناریو و دیدش



 ۱۷۷ موس شخب

 اب تدحو هب ندیسر نذاد رد ام رظن دروم هجیتن و فده

 یقیاقد یارب ک ولسوریس نایرج رد رگا .تسا «یناهج تایح»
 رود نآ زا یگ دنز مایا رتشیب رد مه زاب «میسرب فده نیا هب
 زا یرتهدرتسگ یاهنامز رد تلاح یا هئارا ام یارب . .میتسه
 و .تسین ریذپناکما یگ دنز

 هنالداع و حیحص ًارثکا هک ییاهرایمم سانارب ام نهد
 وب ابو درادزپیم اهدب و بوخ هرابرد تواضق هب «دنتسین

 E ERNE ا رد هک ییاهیرظن گن
 اب داحتا هار زا ام نذاذ نایرج رد .دریگیم رظنرد ار اهنآ یفنم

 ' .ميريگیم هرهب تلادع و تقیقح زا یتدم یارب ؛یناهج تایح
 نیاربانب ؛تسا ییانشور و ینشور «تروص نیا هب یگ دنز

 یور نذاذ هب قارشا و ییانشور هب ندیسر یارب رگا تسین هدوهیب
 یگنارکیب و تیدبا هب بیترت نیا هب هک تسا نیا ام فده, میروآ

 .میوش لصتم
 گرم رب ار اقب و خ زود رب ار تشهب «مغ رب ار یداش ام همه

 رد هشیر هک یبایشزرا یعون اب الوصا .میهدیم حیجرت یروف
 هتخير یگناگ ود بلاق رد ار زیچهمه هدراد اهناسنا تنیط و خیرات

 و بوخ ار دارفا و ءایشا زا یخرب .مياهدرک میسقت بوخ و دب هب و

 درف ای هدیدپ لباقم رد ام یتح .ميراگنایم دب ار یرگید هورگ
 اب و میراد یداضتم یاهلمعلاسکع توافتم تاظحل رد یصاخ

 رد یتح ميروايب دایعب .میرگنیم نآ هب بوانتم قشع و رفنت نازیم

 ًالثم .میراد رظنرد ار تیئود نیا مهیناحور نیماضم و لئاسم



 نشیتیدم نذ / ۷۸

 .مییآ لیان قارشا هب و هدش رود مهوت زا ميهاوخیم
 شرگن نیا یارو رد یزیچ یناهیک تقیقح ؛دوجو نیا اب

 یاههژاو ام هاگ دید رد هکیعقوم .تسا زیگناربرفنت ای هناقشاع
 یناهج دید نیا هب ام داتفااجو دشرادیدپاجک رهو مادک ره هچنآ ره

 .مياهدیسر

 جر ی کن یاب ناچار و وا رد

 ینومضم یزیچ ره ندروآ تسدهب یارب ششوک هک میشاب
 تسد یارب نیشتآ یروش ام رد رگا .دراد بولطمان و هنادنمزآ

 ًاقیمع و ًاقیقد «دشاب هتشاد دوجو مه (یروتاس) قارشا هب نتفای
 هب رادنپ هدرپ زا میهاوخیم اریز «مياهدیدرگ ماهوا و رادنپ ریسا
 .میورب قارشا و ییانشور یوس

 و ریس نایرج رد ام شرگن هک تخومآ ام هب یجنذ نگ ود
 نودب «دشاب لامعا نیا هنایعاس و هناصلخم ماجنا اهنت دیاب ک ولس

 نایرج رد رگا .میشاب هتشاد نایم نیا رد ار یشاداپ راظتنا هکنآ
 «میدرک دروخرب مه یاهدننک تحارا و بولطمان ثداوح اب راک

 دیاب .میهد همادا دوخ هار هب لماک تیاضر اب و هناروبص دياب

  «یبایشزرا و تواضق هیحور زا جراخ و رفنت و قشع نودب
 و خ زود «یداش و مغ .میشاب دیآیم شیپ هک هچنآ رگ هراظن

 هتاد یدایز تیمها کلاس یارب دیابن ...و یگ دنز و گرم هونیم

 و رمع رذگ لباقم رد دیاب عماج و لماک تیاضر نیا. * دنشاب
 سب ارام ناور ورسنآهیاسنمچنیز سب ارام ناهجناتسلگز یراذملگ«

 یب ارام نارنگناهجز تراشانیاک نیببرمع رذگو یوج بلربنیشنب
 سب ارام ناکمو نوکز اونیوکر سهک تسرفممتشهبەب اراذخ شیوخردزا
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 ۱۷۹ / موس شخب

 هب ام هک یعقوم رد .دشاب وا رظن یولج رد هشيمه میاقو شیادیپ
 رهاظهب یاهتفایرد و تاک اردا «لاوحا مامت دياب «مياهتسشن [ نداذ]

 یعوضوم نیا .دنشاب ناسکی نامیارب ابیز و تشز و دب و بوخ
 تدحو هب)) نآ هب ام هک تسا یزیچ نآ نیا .تسا یساسا و مهم

 . مینکیم قالطا «تانئاک اب ندیسر

 یناوارف قایتشا و مینک میسقت تمسق ود هب ار تانئاک ام رگا

 هب ام ؛میهد ناشن دوخ زا رادنپ هدرپ زا رارف و قارشا بسک هب
 - تیونث لقال  ترثک هب تدحو زا و هتشادن یگتسبلد یتسه مامت
 مغ هلمجزا یهلا تاقولخم مامت هب مشچ کی هب دیاب ام .مياهتسبلد
 مامت رد .میرگنب گار وار « قارشا و تامهوت «یداش و

 یناهیک دوخ اب سونایقا رد یاهرطق دننام ام یدرف دوخ «تاظحل

 هب «تانئاک » اب شیوخ دوجو مامت اب دیاب وا .دنکیم یگ دنز

 .دنکیم راتفر شیوخ سفن ای یدرف دوخ اب هک دنک راتفر یتروص
 نآ بناج هب دیاب ام هک تسا یزیچ نامه یناهیک یگ دنز نیا
 .مینک تعجحر

 «نذاذ ةرابرد یتاکن» ۀرابرد ییاهتشاددای

 یشور» داتسا طسوت هک تسا یتاکن زا یخرب بلاطم نیا .)

 هب و هتشاگن «ودوک یکاواس یشور هاگ دید زا نذاذ» ناونع تحت «امایچوا
 .تسا هدش پاچ یباتک رد یلصف ناونع

 رد ۱٩۱۲ لاس رد تسا نذ رادمان دیتاسا زا هک وشوک امایچوا ۲



 نشینیدم نذ / ۰

 ویکرت رد «ادساو» هاگشناد رد یبرغ هفسلف هتشر رد و دش ذلوتم نپاژ
eرد لیصحت یارب هکنآ زا لبق ۱۹۱ لاس رد وا  

 کی ناونعهب یتدم یارب «دورب یک ازایم هاگشناد هب (یژلوئت) تایهلا هتش

 یدایز یاہباتک وا .تخادرپ کولسوریس هب یک اواس داتسا رظن ریز

 نابز هب انآ یاتود لاحهب ات هک هدرک رشتنم ینپاژ نابز هب نذ ۀرابرد
 * ناش هجرت یسیلگنا

 «یک نیجوی نذاذ» باتک رد «یجنذ ناز یاهک » طسوت هژاو نیا ۳

 .تسا هتفر راک هب

 زأ رپ یگ دنز» هک هدش هدافتسا ينپاژ حالطصا کیزا اجنیارد ٤.

 تانئاک لک ندوب یعقاو رب دیکاتاو ههدیم ینعم «تسا نیمز و تشهب
 ادج قیاقح زا ميناوتیمن ام .مينک یم يگ دنز یعقاو یایند کی رد ام .دراد

 .مشاب هتفرگ رارف رادنپهدزپ رد هچ و میشاب قارشا طیارش رد هچ ءمیوش
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 ٤ یلومعم هزادنا یارب رتمیتناس ٩ یلومعم هزادنا یارب رتمیتناس

  ۰گرزب هزادنا یارب رتمیتناس ۲ گرزب هزادنا یارب رتمیتناس

® €@ 



 نشینیدم نذ/ 4

 مزال لیاسو
 .رتمیتناس ۳۸ رطق هب درگ هچراپ هکت ود ۱

 هزادنا یارب رتمیتناس ۵ × ۱٩ هچراپ هکت کی ۲

 ۱ یلومعم
 گر زب هزادنا یارب رتمیتناس ۱4۵ XY هچراپ هکت کی .۳

 هیبن شور
 ۱۹۵ × ۲۲ اب) رتمیتناس ۱۹۵ × ۱+ هچراپ ادتبا ۱

 کوک دعب و هداد نیچ لبق ۀحفص لکش قباطم ار (رتمیتناس

 .دینزب
 .دیراذگب دازآ هیشاح یارب ار رتمیتناس کی فرط ره رد ۳
 درگ هچراپ هعطق ود فارطا هب ار نآ ؛ لکش قباطم .۳

 . دیزودب
 هدش هتخود تمسق نیا و دیشکب نوریب ار کوک یاهخن 4

 .دینک ور و تشپ ار
 .دینک رپ هبنپ اب ار نآ لخاد ۵

 هفاضا نآ هب هبنپ یرادقم رابکی دنچره دیاب امش دوشیم تفس

 هزادنا اب بسانتم ار وفاذ دیاب درف ره .دوش ظفح وفاذ یمرن ات دینک

 هدنزخل هک دینک هدافتسا ییاههچراپ زا تسا رتهب .دنک میظنت دوخ

 . دنشابن



 همانهژاو

 اب هدش هدافتسا باتک نیا رد هک ییاهزارف و اههژاو زا یخرب

 : تسا هدش هراشا اهنآ هب

 AIKIDO متسیس اب یگنهامه و طابترا یرارقرب هار و تقیرط

 و هتاراک دنناه یمزر رنه کی مان زین و .یناهیک

 .ودوج
 BODDHA راشرس تریصب و ینشوز زا و هدش رادیب ,ناسنا

 ۰ لاس رد هک دراد هراشا یدرف هب صاخ روط هب .هدش

 زا سپ .دش دلوتم دنه رد دالیم زا لبق ۰

 یگدنز یگلاس ۲۸ ود ندش رادهچب و جاودزا

 و قسمت و یریگهشوگ هب و درک اهر ار فراعتم

 «کریپ هلمجزا رشب یاهجنر و یتسه ۂرابرد رکفت -

 رد تلزخ لاس ۷ زا سپ .تخادرپ یرامیهدو گرف

 و دیسر ینشوز هب (ظ817۲11) یدوب تخرحریز
 اهنآ تاجن و نارگید تیاده هب ار دوخ رمع هیقجش”

 .تخادرپم

 0151115177۷۸ فرص ار شیوخ یگدنو هک یناسنا .هدنز یاکوب

 هعاج زا هکنآ نوت «دنگیم نارگت>هب کمک ۰



 نشیتیدم نف / ٩

 رتشیب و دروآ یور تینابهر هب و دریگب هرانک

 چیه .دنارذگب رکفت و قمعت هب ار شیوخ تاقوا
 و هیحور یو .دنادیمن ادج نارگید زا ار وا یدرف

 .تساراد ار ادوب دننام یحور

 5011۳01۳1۸6۸ دلوتم دنه رد ادوب زا دعب لاس ۱۰۰۰ امراهدیدوب

 لاس رد وا .دوب اراتانجارپ درگاش لاس ؛۰ و دش

 یاهیگژیو اب ار نذ و تفر نیچ هب یدالیم ۰

 :درک هضرع مدرم هب ریز
 .تسا یندرک هبرجت هکلب ؛تسین ینتخومآ نذ ۱

 درف هب درف کی زا هبرجت لافتنا هب رداق هملک ۲
 .دنتسه شزرا دقاف یبتک نوتم و تسین رگید

 ضحم تفیقح و قلطم شمارآ هب ندیسر یارب ۳
 .درک باختنا ار هار نیرتهاتوک دیاب

 دیاب درف .تقیقح و شمارآ هب /وصو یارب . ؛

 .دزادرپب یواکدوخ هب و دسانشب ا غ

 DHARMA یاهنایرج و تقیرط «تقیقح «قح یانععهب امراد

 .تسا نیماضه نیا اب طبترم یشزومآ
 DOJA لحم .یراذیب هب ننیسر یارب یناکه

 .یمزر یاهرنه نیرعت و نشیتیدم نذ یرازگرب
 رنفتش تسا نا رب نن تاهششرگ ماد .تیرنث «تیثود

 نیا .دنک تیبرت تدحو هب دقتعم یناسنا هک

 دروم یناریا - یمالسا نافرع رد هک هچنآ اب تدحو

 ثعاب تیئود .دراد توافت یدودحان تسا رظن

 و دوشب هنوگرامیب یاهیحور راچد درف هک دوشیم

 رد و توافت کرد هار رد ار شیوخ ششوک مامت



 رد ار هیحور نیا و دراد فورصم یضیعبت یریگرظن

 .دریگ راکهب اههدودحم و اههزوح «اهورملق مامت
 رد دناوتب درف هک تسا نآ نذ ییاهن و ییاغ فده

 نیاربانب .دریگب رارق یشیدن اهناگود یاروام یحطس
Non-Dualityتسا نذ مهم لوصا زا یکی . 

 دوخ .یمدآ دوجو زا دیورف راتخاس رد ینومضم

 و یزودنالام رکف رد هک یدوخ .ریقح و کچوک

 زا یکی ینطاب یاهتفیرط رد .تسا یتسرپماقم

 یناسفن یاهاوه و تینم نتفر نیبزا گرزب فادها

 .تسا

 مه هب تسد ود ندنابسچ اب ژیمآ مارتحا تلاح کی

 .هنیس یور رب اهنآ نداد رارق و

 هب مه تاجیزبس زا یعاونا یهاگ هک جنرب پوس
 میژر رد جیار زایسب یاذغ کی .دوشیم هفاضا نآ

 .نذ تقیرط ناکلاس ییاذغ

 ادوب یصاصتخا مان «اماتوگ

 رد رقتسه ؛یمسج یاهیژرنا عبنع ای زک رم «هدور

 .مکش یناتحت تمسق

 رد یلاعتم یهاگآ کی .ندرک رکف نودب رکفت
 لقعت و رکفت هنوگره یارو

 تیعضو هباشم «یندب تلاح کب «ازوفاکناه

 اگوی رد سوتولهمین نتسشن

 تلاح نیا رد .نذاذ طیارش رد اهتسد رارقتسا زرط

 پچ یاپ یور رب الاب هب ور تسار تسد ناتشگنا

 رارق نآ یور رب الاب هب ور پچ تسد و هتفرگ رارف

 ۱۸۷ / همانهژاو

EGO 

GASSHO 

HISHIRYO 

HANKAFUZA 

HOKAI-JOIN 



 نشیتیدم نذ / ۸

 ًابیرقت تسش ناتشگنا تیعضو نیا رد .دریگیم

 تشگنا وو هداد ار هقلح کی لیکشت مه هب لصتم

 . .دنوشیم رقتسم فان لباقم رد تسش
 [ SHIN DEN SHIN طابترا نودب و ًامیقتسم »وت حور هب نه حور زا

 ۰ 1 یژلوکیاساراپ رد یتاپهلت دننام ینومضم .یمالک

 ISSHO تیعضو نیا رد .اهتسد زیمآ مارتحا تلاح کی

 نآ یور رب تسار تسد و هدش تشم پچ تسد

 هنیس هسفق یولج رد اهتسد هعومجم و دریگیم ٍرارق

 .دنوشیم رقتسم
 )1۳0 ای هدنیامن هلزنم هب هک یبهار اب یبرم «ودیکیج

 نسح رب و تسا نذ زالات رد تقیرط ربهر نیشناج

 .دنک یم تراظن مسارف ماجنا

 JOEN هک نذاذ یارب نتسشن لحم یوکس یبوچ راون ای هبل

 هداد رارق نآ یور رب اذغ و بآ فورظ ًالومعم

 هاگنمیشن ای اب دننک ششوک دیاب :دارفا و دو

 ۱ .دنکن ادیپ سامت نئوج اب اهنآ
 1۵۱۹00 (یماگآ) وکوسوکاک

 رب زکرمت مدع اب هک نذاذ طیارش رد درف تلاح
 اب و کف لرتنک مدع اب صاخ عوضوم کور

 ۰ .تسا هارمه مارآ یاهسفتت :

 1۸1950 وکو زیا - یکناک
 مد کی نآ زا ېپ هک ناهد قیرط زا مدزاب کی

 .دریگیم تروص ینیب یاهخاروس قیرط زا قیمع
 KEKKAFUZA  تلاح هب هیبش صاخ.یندب تلاح کی «ازوفاکهک

 نافرع رد هک سوتول تلاح رد نتسشن تیعضو ای



 ۰.تسا فورعم نتنشن عبرم هب یناریا - یمالسا

 رد هک مارآ و دنک رایسب نتفر هار یعون ؛نیهنیک
 .دریگيم ماجنا نذاذ هرود ود ۀلصاف

 دلیرج ه١ ناز فو تکه وک امه ءاتعشب

 هک دوشیم هدافتسا ییاهامعم ای تال اوس زا شزومآ

 و قمعت اب دیاب کلاس یلو دنرادن یباوج ًارهاظ

 بتکم رد .دنک ادیپ ار اهنآ باوج ناوارف رکفت

 نذ زا هدوشیم یوریپ نآ زا باتک نیا رد هک ونوس

 .ددرگیمن هدافتسا

 نآ یط رد هک یصوصخ و یهافش میلاعت زا یخرب
 و تقیرط رارسا هک ار میهافم زا یخرب داتسا

 مسارم هک یدرگاش هب «دنوشیم یقلت یندیشوپ
 هضرغ هداد ماجنا ار هورگ هب دورو اي تیلها

 .دنکیم

 نذاذ مسارم تسرپرس طسوت هک هدننکرایشه هبرض
 .دوشیم هدز رظن دروم دارفا تسار هناش یور رب

 ادوب تقیرط ناربهر زا یکی زا یسیدنت ای همسجم

 زا یخرب زکرم رد ییاناد و درخ لبمس ناونعهب هک
 .دوشیم هداد رارق - ودنذ - نذ یاهرالات

 هلدابم درگاش و داتسا نیب هک ییاهباوج و لاوس

 درگ اش داشدا ء .:هذ ندش نشور بجوم و دوشی
 .ددرگ یه
 زا هک دوهش و تیر اب هارمه نشیتاعدم یعون
 .دریگیم تروص «رکذ» رارکت قیرط
 «ریاعش و ماکحا تیاغر «ششخب :هناگجنپ تافص

17 ۸ ۲ 

KUSEN 

` KYOSAKU 

MANJUSRI 

MONDO 

NENBUTSU 

PARAMITA 



 نشیتیدم نذ/ ۰

 .نشیتیده نذ ماجنا هرخالاب و یدرمیاپ «یروبص

 PRAJNA ءایشا هدهاشم .یهاگآ و شناد اب هارمه یهجوتیب

 هکنآ نودب دنتسه هک یتروص نامههب دارفا و

 .دریگب تروص اهنآ ۂرابرد یتواضق
 ۳8051۳8۸1۳16 یور هب کلاس اهنآ یط رد هک تاکرح هلسلس کی

 .دوشیم دنلب دعب و دتفایم نیمز

 111۳7)10-1-1)11 یط رد هک نف رالات رد زیمآ مارتحا تافیرشت یعون

 دوخ نتسشن لحم هب هنیس هب تسد دراوهزات درف نآ

 .دراذگيم مارتحا

 RINZAI رد نذ تقیرط راذگناینب و نشیتیدم داتسا کی

 فورعم «یستنیل» مان هب روشک نیا رد هک نيچ
 ۰ تسا

 رد و هدش ناوک زا یرتشیب هدافتسا ییاز نیر رد

 تمسق هب دارفا نذاذ یممجهتسد نیرمت نایرج

 رد هک یلاحرد «دننکیم هجون نذ رالان ینایه

 نیا رد فده .دوشیم هجوت راوید هب نذوتوس

 .تسا (ییانشور) یروتاس هب ندیسر کولسوریم

 SAMGA و هدرک یوریپ ادوب تقیرط زا هک یهورگ ای هعماج
 .تسا.قحرب هک دنزادرپیم یفیلاکت ماجنا هب

 5۸۵66۸۵ 1۸ت رد یگرزب نلاس .ناگمه رالات اب ناگدنب رالات
 نابهار هک تسا (ودوس = ودنذ) نذ یاههعموص

 «دنروخیم نآ رد یعمجهتسد تروص هن نذ تقبرط

 .دنزادرپیم نذ ماجنا هب و دنباوخیم

 SAMADHI . قوشعم هب لصو «ندش بوذجم «قارغتسا

 «(اهایانارپ) یسفنت تانیرمت زا سپ اگوی رد



 ییوگرکذ و (اناسآ) یندب تاکرح زا یهورگ
 یارب (اکرات) رکفت و (اناراد) زکرمت «(اناید)

 .دوشیم لصاح ناکلاس زا یخرب

 تسد تلاح با رد . اهتسد مآ ما تحا تلاح کی

 دریگیم رارق هنیس قانج یور رب و هدش تشم پچ

 .دناشوپیم ار نآ تسار تسد و

 مساره ماجنا لیصا و حیحص شور ؛ازاتناک یش

 ماجنا ادوب هک یک و لسوریس هیبش ًالماک «نذاذ

 نف ماکحا ثحب نودب و لماک تاعارم .دادیم

 نفذ ای بان نذ :یمیدق دیتاسا شور ساسارب

 .لیصا

 (باتک نیا نتم یسیلگنا و ینپاژ هخسن مان)
 و یزورهن؛ابش یگدنز یارب هک یگرزب رالات «ودوس

 .دنریگیم رظنرد نذ یاههعموص رد نذاذ ماجنا
 هتفر نپاژ هب نيچ زا هک نذ دیدج یاهدخاس زا یکی

 و تسا هدش افوکش و هتفای طسب روشک نيا رد و

 میلاعت رد «ییاذ نیر ینعی نذ رگید هخاش سکعرب
 رتمک بتکم نیا رد .دوشیمن هدافتسا ناوک زا نآ

 تقیرط نیا .دروخیم مشچ هب یعنصت تالوقم
 .تسا هدش هداهن انب یجنذ نگود طسوت

 کیژلوئدیا ینعمرب یاهزارف ءراصق هملک «هصالخ

 ۵۰ ون ماگ ر ۰ ات رف دارفا تلاد

 .دننکیم مارتحا یادا نلاس رگید تمسق نانکاس

 رب زادناریز ناونعهب هک کچوک ییابروب ای ریصح

 و نمیشن لحم ناونعهب و هتفرگ رارف «نات» یور

 ۱۹۱ همانهژاو

SHASHO 

SHIKANTAZA 

SODO 

SOTO ZEN 

SUTRA 

1۸۲۶۸-2۵0 HRN 

TATAMI 



 نشیتیدم نذ / ۲

 .دزیگیم رارق هدافتسا دروم اذغ فرص لحم

 TAN دننیشنیم نآ يور رب نذ رالات رد دارفا هک ییوکس

 ۷۰ دودح رد و دنریگیم رارق راوید هب ورو

 .دراد ع افترا قاتا فک زا رتمیتناس

 ZAFU رد هاگهیکت ناونهب هک رودم و درگ یکتشلاب ءوفاذ

 .دریگیم رازف هاگنمیشن ریز رد نذاذ نایرج
 ZANIKU زا نذاذ نایرج رد زادناربز ناونعهب هک یاهچفاحل

 .دوشیه هدافتسا نآ

 ZANSHIN .ندش قیفد و ندرک هجوت نودب نتسیرگن
 2۸27 رد نتسشن هب ییاذ نیر و نذوتوس بتکم ود ره رد
 نیا .دوشیم هداد یدایز تیمها صاخ عضو

 رد هک تسا هارمه یدابز تافیرشت اب نتسشن

 هدش هراشا اهنآ هب باتگ نبا یزاغآ یاهتمسقآ

 .تسا

 و ددرگیم قالطا نتسشن رطآاخهب نتسدن هب «نذاذ

 .تشین ییانشور ای یروتاس هب ندیسر یلصا فدم
 یرود و هدرتسگ لاح نامز رد نتسیز یلصا قده
 هژیوهب اهناسنا هنوگرامیب یرارقیب و کرحت زا
 ۱ .تسا رصاعم یاهناسنا

 ZEN هشير ناچ ینیچ تغل زا هک ینپاژ تسا یاهژاو

 تیرکسناس هملک زا زین دوخ تغل نیا و هتفرگ

 رحب رد ندش روهطوغ ای نشیتیده ینعههب اناید

 .تسا هدش ذخا قمعت

 رم نشیتیده رالات نآ رگید مان هک نذ رالات ای هاگشاب

 یدرف «یدالیم متشه نرق رد رابنیلوا یارب .تسا



 ۱۹۳ همانهژاو

 میظنت اب و درک سیسأت ار ودنذ نیلوا وک ایه مان هب
 نادنمهقالع تیبرت و میلعت هب یاهژیو تاررقم

 .تخادرپ



 باتک نیا مجرتم تافیلأت و اههمجرت ریاس تسرهف

 نشینیدم :فلا

 و رشن زا .یرفمه یموئان فیلأت .ینطاب تقیرط «نشیتیدم ۱
 .سیو شخپ

 و رشن زا .یگوی شهام یشیراهام فیلأت .نپک نافرع «نشیتیدم ۲

 .سیو شخپ

 رشن زا .ورامیشد نسیت فیلأت .یمزر یاهرنه و نشینیدم نذ .۳
 .قحلالامج

 اگوپ .ب
 .قحلالامج رشن زا .راگ نیآ .س.ک.ب فیلأت .اگوی تخرد ٤.

 اینوس فیلأت .اگوب شزومآ اب یگدنزارب و یتمالس «ینامرد اگوب .۵
 .قحلالامج رشن زا .دنومچیر

 .هرتسگ رشن زا .راگ نیآ .س.ک .ب فیلأت .اگوی رنه ٩.
 یرش جار یگ وی فیلأت .«اتاهاگوب لارگتنیا» عماج یاگوب .۷

 .سیو شخپ و رشن تک رش .ادناناد یچ تاس یماوس



 یژلوکیاساراپ .ج
 و رشن .زدنومدا نوئمیس فیلأت .مزیتونپیه یناور یاههدیدپ .۸

 .سیو شخپ

 و رشن .نیترام کاز فیلأت .یناور و یحور یاهورین تیوقت 4

 .سیو شخپ

 شخپ و رشن .یراراه تیک فیلأت .سرد ۳۰ رد حور زاورپ ۰

 .سیو

 تاراشتنا .تنجراس مایلیو فیلأت .هدشریخست یاهحور ۱

 .ریبک ریما

 مزیتونپيهدوخ و مزینونپیه .د
 تاراشتنا .تورش دراچیر فیلأت .نیون یملع مزیتونپیه .۲

 .تاعالطا

 تاراشتنا .تورش دراچیر فیلأت .مزیتونپیهدوخ یملع یسررب ۳
 .تاعالطا

 .نمیراه فزوژ فیلأت .مزیتونپیهدوخ تردق دربراک هوحن 4
 .کرپسا تاراشتنا

 تاراشتنا .نوسپیج .ب .رتلاو فیلأت .مزینونپیه یاهیتفگش ۵

 تاراشتنا .دنلتراه فیلأت .یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه ٩

 .کرپسا

 فیلأت .یحارج و ینامام «نانز یاپبرامیب رد مزیتونپیه دربراک .۷
 .کر پسا تاراشتنا .دنلتراه و دراگلیه



 دیون زا .رجورک مایلیو فیلأت .مزیتونپیه اب دردیب نامیاز ۸
 .زاریش

 تاراشتنا .نورکل یلسل فیلأت .مزیتونپیه اب راگیس کرت 4
 .ناپیک

 .قحلالامج تاراشتنا .دنلتراه فیلأت .دنلتراه مزیتونپیه .۰

 .زنورآ یراه فیلأت .مزینونپیه رد هزیاج هدنرب یاهشور ۱

 .قحلالامج تاراشتنا

 شخپ و رشن .زدور لئافار فیلأت .مزیتونپیه دربراک و اہیروثت ۲
 سیو

 یراه فیلأت .ناک دوک مزیتونپیه و عبرس مزیتونپیه یاهشور ۳

 .سیو شخپ و رشن .زنورآ



 سیو رشن تکرش یاهباتک تسرهف

 یسایس «یخیرات «یبدا

 برط راسخاش ناغرم

 نز کی یاهوزرآ

 نورن رواشم سوتونیم

 وکیمورگ تارطاخ
 رصان یسایس یگدنز

 فچابروگ روبظ
 مراپچ شزاس

 لاغش زور
 اسدوا هدنورپ

 اندوک «تسایص «تفن

 هناخدور مخ

 اهدنمراک

 ناتفصناطیش

 نوعرف

 یناطیش تلادع

 هتفخ ریمایپ
 یرپهام

 یرحاط هتشرف / ولاک کم نیلاک

 ینالهش هرارش / نودلش یندیس
 تلاح مساقلاوبا / یراتلاواکیم

 هنگنز دیشمج / وکیمورگ یردنا
 مالکرهاوج دمحم / فشبراگآ 3

 یدابًآرپمیعیفر دمحم / نوا دراچبر

 یلعمالغ / تیاسروف کیردرف

 روپدنولا
 دادرهم انروس / تیاسروف کیردرف
 دادرپم انروس / تیاسروق کبودرف

 دمحم /دطیفسنمرتیی

 یداب آریمیعیفر

 یغادهچارف یدهه / لاپین .سا .یو

 نایقادوب شودرآ / فوخچ ناوتنآ
 نامژپ دمحم / نیرگ دلارج
 مساقلاوبا / ورگ کمزبور اجزبولا
 تلاح

 بانج انرد / درونال نا

 یقارعیدبرف دیمحلادبع / سیکراگدا

 یشعرم دمحا / یارف رتیپ



 رعش 4۶ ومجه

 تسا یزیچ شوخ رای

 هنیآ هب اههک رب زا
 راعشا هنیزگ

 یعامتجا مولع و هنا

 Sa و رکف شرورپ
 ین اوت

 :هرف ورملق رد

 یسانشنا ور مولع

 یوجتسج رد ناسنا ینعم یوجت

 E یسانشناسنا

 یرظن یسانشناسنا

 یگ دنز دیما

 اوماس رد غ ولب

 حور و کشزپ

 مزیتونپیه دربراک و ابیروئت
r)باوخ و ن ج اوخ :باوخ باو  

۱ 3 

ِِ ۱ 0 

 ضارتعا یسانشناور

 5 ر یسانشناور اهگن دز

 تیصخش دشر و اهایور

 ینهارب اضر رتکد
 یروکش!تاداس مظاک

 یهاچاباب یلع

 3 یراهب رابرهش رتکد

 يريمشکرسفا نزیب / نوتگنیک لیپ
 یراتس لالج رتکد

 کد رتکد / لکنارف روتکبو رتک نایحلاص رت

 ینالیم -

 يراهد رابرهش رتکد

 ِِ رایرهش رتکد

 د سار رلدوک ریتک

 ِ دات رام رتکد قالي ني / دیه تراگ يناليم نیپم 8

 رتکد / لکنارف روتکبو رتکد
 دازپب ف

  اضر رتکد / زدور لئاقار نایلامج اښ
 دازپن فیس حرف رتکد

 | تسیمسا یج لئونام یدپم | ت

 ۳ ِ ادیو a ھداز

 ینالیم



 تالکشم و ینامرد تخاتش

 یناور

 مزیتونپیه یناور یاهتردق

 (ینطاب تقیرط) نشیتیدم

 (نپک نافرع) نشیتیدم

 و یحور یاهورین تیوقن

 یناور

 یکشزپ
 نشیتیدم نذ

 حور زاورپ

 نتسیز ريد زار
 تداع زا شیپ تالالتخا

 هناهام

 یسایس مولع گنهرف
 (اههژاو)

 یسایس مولع گنهرف
 (...یژولونیمرت)

 بازحا) یسایس مولع گنهرف
 (اهنامزاس و

 یسایس مولع گنهرف
 (اهتیصخش)

 یدہم / کبیت نورآ روسفورپ
 ىغادەچارق

 نایلامج اضر رتکد / زدنومدا نوئمیس

 نایلامج اضر رتکد / یرفماه یموئان

 اضر رتکد / یگویشهام یشیراهم
 نایلامج

 نایلامج اضر رتکد / نیترام کاز

 اضر رتکد / وروموکوا وکاهوش
 نایلامج

 اضر رتکد / یراراه تیاک رتکد
 نایلامج

 یراهد رایریش رتکد

 ینالیم نیہم / نسرال زلین رتکد

 يناباب یلع اضرمالغ

 یناباب یلع اضرمالغ

 یناباب یلع اضرمالغ

 یناباب یلع اضرمالغ

 رتکد / فوناپ لشیم - نرپ لشیم
 یرگسع رفصا



 یناباب یلع اضرمالغ _ یسایس ی ابرات گنهرف
 دانسا وا ور هنایمرواخ

 (یسایس

 یئاباب یلع اضرمالغ_یصایص یخیرات گنهرف
 - بازحا - لاجر) هنایمرواخ

 (یصایس یعیبط یایفارغج
 یربدم دومحم یسراف یاهباتک گنهرف

 مدقمیرگسع اضر رتکد یئالما یاه طلف تخانش

 یسیلگنا

 پاچ ریز

 ناراجح دمحا / گنبراو پیلیف تافارخ گنهرف

 یعیفر دمحم / کاکیپ لا .ج۱ ابورانیون خیراست

 یدابآرپم )1۹4۵-1۷۸4(
 یعیفر دمحم / هارکت .وآ .یج ايورا نيون خيرات

 یداب ارم )14۷4-1۹4۵(

 یشابهد یلع / یقورف موحرم تایبدا خیرات
 تلاح مساقلاوبا یراتفرگ و یرادنز

 نایلامج اضو رتکد / زنورآ یراه عیرس مزیتونپیه


